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Operacje plastyczne możliwe na NFZ
Agata Flak  
agata.flak@polskapress.pl 

Rozmowa 

Z RAFAŁEM ŚLIŻEM,                                      
rzecznikiem prasowym 
podkarpackiego oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
w Rzeszowie. 

Czy zabiegi plastyczne 
w szpitalu są refundowa-
ne? 
 Zabiegi chirurgii plastycz-

nej lub zabiegi kosmetyczne 
zaliczamy do świadczeń 
gwarantowanych tylko 
w przypadku wad wrodzo-
nych, urazów, chorób lub na-
stępstw ich leczenia. Gdy 
brakuje podstaw medycz-
nych, zabieg nie może zostać 
zrefundowany ze środków 
publicznych.  

Czy terapie eksperymen-
talne są możliwe w ramach 
ubezpieczenia? 

 Świadczenia, które są 
udzielane w ramach ubezpie-
czenia, określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia. Są udzielane 
zgodnie ze wskazaniami aktu-
alnej wiedzy medycznej i nie 
obejmują metod eksperymen-
talnych o nieudowodnionej 
skuteczności. 

Kto decyduje o tym, czy 
szpital może otworzyć no-
wy oddział? 
 Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia określa bardzo ściśle 

warunki, jakie musi spełnić 
szpital, aby realizować świad-
czenia gwarantowane w da-
nym oddziale. W ten sposób 
jest zapewniona odpowiednia 
jakość świadczeń, gdyż wymo-
gi te dotyczą wszystkich szpi-
tali i są jednakowe w całym 
kraju. 

 Czy laserowa operacja żyla-
ków jest refundowana? 
Szpital zobowiązany jest 

do udzielania świadczeń zgod-
nie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia, potocznie zwa-
nym „koszykiem świadczeń”. 
Tam znajduje się pozycja „po-
dwiązanie i wycięcie żyla-
ków”. Mimo że w większości 
koszyk świadczeń zawiera ra-
czej nazwę procedury medycz-
nej niż metodę leczenia, to 
w tym przypadku nazwa suge-
ruje jednoznacznie, że jest to 
zabieg operacyjny. Zatem 
wszelkie inne metody – lasero-
we czy hybrydowe nie mogą 
być finansowane przez NFZ.

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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LISTA OCZEKUJĄCYCH 
W przypadku braku możliwości 

przyjęcia pacjenta do szpitala 
w dniu zgłoszenia, pacjent 

wpisywany jest na listę 
oczekujących. W razie 

pogorszenia się stanu zdrowia 
chorego, wskazującego 

na potrzebę wcześniejszego (niż 
w ustalonym terminie) 

udzielenia świadczenia, ustalany 
jest nowy termin przyjęcia 

pacjenta do szpitala. W razie 
wystąpienia okoliczności, 
których nie można było 

przewidzieć w chwili ustalania 
terminu przyjęcia na leczenie, 
świadczeniodawca w każdy 
możliwy sposób informuje 

pacjenta o nowym terminie 
udzielenia świadczenia. 

KOSZT DOJAZDU 
DO SZPITALA.                                         

KTO GO POKRYWA 
Jeśli stan zdrowia chorego nie 

pozwala na podróżowanie 
standardowymi środkami 

transportu (samochód, 
autobus), lekarz do skierowania 

powinien dołączyć zlecenie 
na transport sanitarny wraz 

z danymi dyspozytora. W takiej 
sytuacji koszt transportu porywa 

NFZ. W innym przypadku 
pacjent sam pokrywa koszty 

dojazdu do placówki.  

ZAKWATEROWANIE POZA 
SZPITALEM 

Jest to możliwe w przypadku 
świadczeń chemioterapii 

i radioterapii, czyli związanych 
z leczeniem onkologicznym. 
Jeśli stan zdrowia pacjenta 

wymaga wykonywania 
związanych z tym leczeniem 

procedur medycznych i muszą 
odbywać się one na oddziale 
szpitalnym, ale jednocześnie 

pacjent nie musi przebywać tam 
24 godzin, to szpital zapewnia 

bezpłatnie zakwaterowanie 
w innym miejscu, np. w hotelu. 

Dzieje się to na wniosek 
pacjenta, a informację tę 

odnotowuje się w dokumentacji 
medycznej. 

KOMPLEKSOWE LECZENIE, 
CO TO OZNACZA? 

W czasie pobytu w oddziale, 
szpital zobowiązany jest 

zapewnić pacjentowi wszystko, 
co pod względem medycznym 

jest niezbędne: badania 
diagnostyczne, konsultacje 

lekarzy specjalistów, leki 
i wyroby medyczne oraz środki 
pomocnicze, które będąc poza 
leczeniem szpitalnym, pacjent 

wykupuje w aptekach czy 
sklepach medycznych. 

Po zakończeniu leczenia chory 
powinien otrzymać kartę 
informacyjną, skierowania 
na świadczenia zalecone 

w karcie informacyjnej, jeśli są 
one wskazane (np. skierowanie 

do poradni specjalistycznej 
na kontrolę), recepty na leki 

bądź wyroby medyczne oraz 
zaświadczenie o czasowej 

niezdolności do pracy.

WARTO WIEDZIEĆ

TELEFONICZNA 
INFORMACJA PACJENTA 

Informacje o prawach 
i obowiązkach zarówno 
pacjenta, jak i szpitala, 

można uzyskać dzwoniąc 
na TIP, czyli Telefoniczną 
Informację Pacjenta 800 
190 590. Od 2 września 

będzie ona działała 
całodobowo. 

 

WYBÓR SZPITALA 
NALEŻY DO PACJENTA  

Warunkiem jest podpisana 
umowa pomiędzy 

Narodowym Funduszem 
Zdrowia a oddziałem, 

na który kierowany jest 
pacjent. Jeśli chory 

kierowany jest 
do konkretnego szpitala, to 

zazwyczaj podyktowane jest 
to względami medycznymi, 
np. placówka posiada sprzęt 

medyczny, który 
w przypadku leczenia 

konkretnego pacjenta jest 
niezbędny.

WARTO WIEDZIEĆ

Leczenie szpitalne, czyli wszystko co pacjent powinien o tym wiedzieć 

Kompleksowa opieka w szpitalu
Zdrowie 
Agata Flak 
agata.flak@polskapress.pl 

Leczenie w szpitalu wiąże się 
z pobytem w nim przez całą do-
bę, często przez kilka dni a na-
wet miesięcy. W tym czasie pa-
cjenci mogą liczyć na komplek-
sową opiekę medyczną, na któ-
rą składa się diagnoza, leczenie, 
pielęgnacja oraz rehabilitacja.  

Lekarz kieruje pacjenta do szpi-
tala, gdy jego zdrowie wymaga  
badań czy zabiegów, których nie 
można wykonać ani w trybie 
ambulatoryjnym, czyli w po-
radni specjalistycznej,  ani u le-
karza rodzinnego.  

W szpitalu pacjent może zo-
stać przyjęty natychmiast, jeśli 
wymaga tego stan jego zdrowia. 
Jeśli leczenie zaplanowane było 

z wyprzedzeniem, pacjent sta-
wia się w ośrodku w wyznaczo-
nym terminie. Szpitale ofe-
rują także leczenie w trybie jed-
nego dnia. - Placówka zapewnia 
wówczas pacjentowi komplek-
sową opiekę lekarską, pielęg-
niarską czy położniczą, lecz nie 
w sposób całodobowy i nie we 

wszystkie dni tygodnia - infor-
muje Rafał Śliż, rzecznik 
podkarpackiego oddziału NFZ.  

Aby móc leczyć się w szpi-
talu, potrzebne jest skierowanie. 
To może wystawić każdy lekarz, 
również ten pracujący prywat-
nie. - Lekarz, który kieruje pa-
cjenta do szpitala, powinien do-

łączyć do skierowania informa-
cje medyczne, np. wyniki ba-
dań, zaświadczenia lekarskie, 
informacje o dotychczasowym 
leczeniu, które umożliwiły mu 
postawienie wstępnego rozpo-
znania stanowiącego przy-
czynę kierowania do szpitala - 
dodaje Śliż.  

Należy pamiętać, że jeżeli 
termin przyjęcia ustalany był 
telefonicznie, pacjent w termi-
nie nie później niż 14 dni robo-
czych powinien dostarczyć 
oryginał skierowania. Można 
to zrobić osobiście, poprosić 
o pomoc rodzinę, znajomych 
lub przesłać skierowanie po-
cztą. - W stanach nagłych 
świadczenia zdrowotne udzie-
lane są bez skierowania. Za-
sada ta obowiązuje zarówno 
wtedy, gdy do szpitala przy-
wozi nas karetka oraz gdy 
do placówki zgłaszamy się sa-
modzielnie - wyjaśnia Rafał 
Śliż.  

W dniu przyjęcia do szpitala 
pacjent powinien mieć przy so-
bie dokument tożsamości. 
Na podstawie numeru PESEL 
pracownicy szpitala sprawdzą, 
czy chory ma prawo do bez-
płatnych świadczeń w ramach 
ubezpieczenia. Ponadto ko-
nieczne będzie skierowanie, je-
śli nie zostało wcześniej dostar-
czone.  

Jeśli planowany jest dłuższy 
pobyt, nie należy zapomnieć 
o higienie. Potrzebna będzie 
szczoteczka do zębów, ręcz-
niki, ubrania oraz obuwie 
na zmianę. ¹

Na Podkarpaciu jest 
ponad 350 różnego 
typu oddziałów opieki 
całodobowej, m.in. 
chirurgia, ginekologia, 
położnictwo, pediatria.  
Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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Na kompleksową opiekę szpitalną składa się diagnoza, leczenie, pielęgnacja oraz rehabilitacja

Informator dla pacjenta
POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA


