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Leczenie w sanatorium jest
możliwe o każdej porze roku

Skierowanie na leczenie uzdro-
wiskowe wystawia lekarz ma-
jący umowę z NFZ: lekarz ro-
dzinny, jak i specjalista, do któ-
rego chodzi pacjent. Kuracja
w sanatorium jest bowiem kon-
tynuacją leczenia ambulatoryj-
nego lub szpitalnego.

- Skierowanie jest wystawia-
ne na specjalnym druku. Po-
winno być czytelnie wypełnio-
ne, zawierać dokładny opis sta-
nu zdrowia pacjenta, a także
wyniki badań dodatkowych
(morfologia krwi, badanie mo-
czu, OB, RTG klatki piersiowej,
EKG). Następnie lekarz lub sam
pacjent przesyła skierowanie
do oddziału wojewódzkiego
NFZ, na terenie którego chory
aktualnie mieszka. W przypad-
ku mieszkańców Podkarpacia
skierowanie powinno trafić
do oddziału wojewódzkiego

w Rzeszowie – wyjaśnia Mag-
dalena Gnatowska-Zioło
z Podkarpackiego Oddziału
NFZ.

O kierunku wyjazdu
decyduje lekarz z NFZ
Druk jest rejestrowany w od-
dziale NFZ i aprobowany przez
zatrudnionego w Funduszu le-

karza specjalistę w dziedzinie
balneoklimatologii i medycyny
fizykalnej albo rehabilitacji me-
dycznej.

Specjalista ocenia celowość
skierowania i wskazuje rodzaj
oraz miejsce leczenia uzdrowi-
skowego. Informacją o zakwali-
fikowaniu i okresie oczekiwa-
nia na leczenie pacjent otrzy-

muje w ciągu 30 dni od wpły-
wu skierowania do NFZ.

- Jeżeli specjalista stwier-
dzi, że istnieją przeciwwskaza-
nia medyczne uniemożliwia-
jące pacjentowi leczenie w sa-
natorium lub brakuje wskazań
do takiego leczenia – nie po-
twierdza skierowania. Jest ono
wtedy zwracane lekarzowi,

który je wystawił, a pisemna
informacja trafia do pacjenta –
dodaje Magdalena Gnatowska-
-Zioło.

Decyzja jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
Urzędnicy NFZ twierdzą jed-
nak, że takie sytuacje należą
do rzadkości.

Leczą cały rok
Potwierdzone skierowanie jest
ważne przez 18 miesięcy.
Obecnie w naszym regionie
czas oczekiwania na wyjazd
do wód wynosi średnio 13 mie-
sięcy.

- Leczenie sanatoryjne jest
realizowane przez cały rok.
Wyjazd może wypaść zarów-
no latem, jak i jesienią, wiosną
czy zimą. Nie ma możliwości
wybrania sobie terminu, bo
np. ktoś jest nauczycielem
i najbardziej pasuje mu wyjazd
w wakacje. O terminie decydu-
je kolejność wpływu skiero-
wań – podkreśla Magdalena
Gnatowska-Zioło.

Na stronie internetowej
pod adresem https://skierowa-
nia.nfz.gov.pl można sprawdzić
swoje miejsce na liście oczeku-
jących. Wystarczy jedynie po-
dać numer skierowania. a
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a Opłaty
Zakwaterowanie i wyżywienie
w sanatorium uzdrowiskowym jest
odpłatne. Wysokość opłaty za je-
den dzień pobytu pacjenta zależy
od standardu pokoju oraz sezonu,
w którym jedziemy do sanatorium.
Tabelę opłat określa minister zdro-
wia. Obecnie wygląda ona nastę-
pująco:
a I sezon (trwa od 1.10
do 30.04)
Jedynka z łazienką: 28,80 zł
Jedynka w studio: 23 zł
Dwójka z łazienką: 17,30 zł
Pokój dwuosobowy bez pełnego
węzła higieniczno-sanitarnego:
12,50 zł
Pokój wieloosobowy złazienką: 11 zł
Pokójwieloosobowywstudio:10,5zł
Pokójwieloosobowybezpełnego
węzłahigieniczno-sanitarnego:9,4zł
aI I sezon (1.05 – 30.09).
Jedynka z łazienką: 36,1 zł
Jedynka w studio: 33zł
Dwójka z łazienką: 24, 1 zł
Pokój dwuosobowy bez pełnego
węzła higieniczno-sanitarnego:
17,3 zł

Pokójwieloosobowyzłazienką:13,1zł
Pokój wieloosobowy w studio:
12 zł
Pokój wieloosobowy bez pełne-
go węzła higieniczno-sanitarnego:
10,5 zł
aZabiegi w ramach potwierdzo-
nego uzdrowiskowego leczenia
ambulatoryjnego są bezpłatne. Pa-
cjent ponosi natomiast koszty po-
bytu, czyli we własnym zakresie za-
pewnia sobie zakwaterowanie
i wyżywienie.
a Gdzie z leczenia uzdrowisko-
wego korzystają dorośli miesz-
kańcy Podkarpacia?
Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice,
Dąbki, Długopole-Zdrój, Duszniki-
Zdrój, Horyniec, Iwonicz-Zdrój, Ko-
łobrzeg, Krynica, Kudowa-Zdrój,
Lądek-Zdrój, Muszyna, Nałęczów,
Piwniczna-Zdrój, Polanica-Zdrój,
Polańczyk, Rabka-Zdrój,
Rymanów-Zdrój, Solec-Zdrój, So-
pot, Swoszowice, Szczawnica,
Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój,
Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wa-
pienne, Wieniec -Zdrój, Wysowa,
Złockie, Żegiestów.

a NFZ na Podkarpaciu:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki,
ul. Zamkowa 8, Rzeszów. Tel. (17)
86 04 100. Godziny urzędowania:
8-16, od poniedziałku do piątku.
a Punkty informacyjne NFZ
w regionie:
Godziny urzędowania:
9 - 15:30 od poniedziałku do piątku
Krosno, ul. Bieszczadzka 5/141,
tel. (13) 420 38 70
Mielec, ul. M. Skłodowskiej-Curie
10,
tel. (17) 583 08 63
Przemyśl, ul. Sportowa 6/403,
tel. (16) 678 98 26
Sanok, ul. Lipińskiego 10, tel. (13)
463 82 11
Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12,
tel. (15) 842 38 65
Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4/710,
tel. (15) 822 34 86
Jarosław, ul. Przemyska 15/2, tel.
(16) 623 21 01
Dębica, ul. Parkowa 28, tel.
(14) 676 51 54
Jasło, ul. Mickiewicza 4,
tel. (13) 446 31 06
EWA

O tym pamiętaj!

Informator dla pacjenta

Podkarpackie

Ewa Kurzyńska
e.kurzynska@nowiny24.pl

O terminie kuracji w sanato-
rium decyduje kolejność
wpływu skierowań do NFZ.
Nie można żądać wyjazdu, np.
latem, bo tak nam pasuje.

aIle trwa turnus?
- Pobyt w szpitalu uzdrowisko-
wym trwa 21 dni i jest bezpłatny.
Pobyt dziecka trwa 27 dni i jest
bezpłatny.
- Pobyt w sanatorium uzdrowi-
skowym trwa 21 dni. Pobyt dzie-
cka jest bezpłatny, natomiast po-
byt osoby dorosłej, ubezpieczo-
nej jest częściowo odpłatny.
- Pobyt w szpitalu uzdrowisko-
wym na rehabilitacji uzdrowisko-
wej trwa 28 dni, jest bezpłatny.
- Pobyt w sanatorium uzdrowi-
skowym na rehabilitacji uzdrowi-
skowej trwa 28 dni, jest częścio-
wo odpłatny.
- Uzdrowiskowe leczenie ambu-
latoryjne dorosłych i dzieci trwa
od 6 do 18 dni.
a Zapraszamy na dyżur
Na pytania Czytelników dotyczą-
ce leczenia sanatoryjnego, czasu
oczekiwania na wyjazd, formal-
ności, jakie trzeba spełnić
odpowie wyczerpująco Magda-
lena Gnatowska-Zioło. Na pyta-
nia czekamy w poniedziałek,
w godz. 11-12, pod nr tel. 17 867-
22-35. Wprzyszłym tygodniu za-
mieścimy w Nowianch relację
z dyżuru.

Warto wiedzieć

Do uzdrowiska? Raz na 18 miesięcy

Za jakie świadczenia związane
z wyjazdem do wód NFZ nie za-
płaci?
NFZ nie organizuje i nie po-
krywa kosztów podróży na le-
czenie uzdrowiskowe. Nie fi-
nansuje także pobytu osoby
towarzyszącej ani nie decydu-
je o warunkach zakwaterowa-
nia pacjentów. Fundusz nie
ponosi także kosztów opłat
dodatkowych obowiązują-
cych w miejscu położenia za-
kładu, np. opłat klimatycz-
nych.
O tym, gdzie pojedziemy decy-
duje lekarz z NFZ. Czy zawsze?
Wyjątkiem jest sanatoryjne le-
czenie ambulatoryjne. Pacjent
korzystający z tej formy lecze-

nia sam decyduje ,gdzie i kiedy
je podejmie. Zakład leczniczy
musi mieć jednak podpisaną
umowę z NFZ. Skierowanie
na leczenie ambulatoryjne pod-
lega jednak takiej samej ocenie
jak w przypadku lecznictwa
stacjonarnego. A koszty zakwa-
terowania i wyżywienia pokry-
wa w całości pacjent.
Jak często mamy prawo skorzy-
stać z leczenia w sanatorium?
W przypadku dzieci leczenie
sanatoryjne jest możliwie tak

często, jak jest to konieczne. To
znaczy, że dzieci i młodzież
mogą korzystać z tej formy le-
czenia bez limitów, czyli nawet
kilka razy w roku. W przypad-
ku dorosłych zalecana częstot-
liwość korzystania z leczenia
uzdrowiskowego albo rehabili-
tacji uzdrowiskowej powinna
się odbywać nie częściej niż raz
na 18 miesięcy. a
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ROZMAWIAŁA EWA
KURZYŃSKA

Rozmowa

z Magdaleną Gnatowską-Zio-
ło, kierownikiem działu lecz-
nictwa uzdrowiskowego
Podkarpackiego Oddziału
NFZ w Rzeszowie

bMagdalena Gnatowska - Zioło z podkarpackiego NFZ
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