LECZENIE UZDROWISKOWE
Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe
Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za
pośrednictwem poczty ( składanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe, podania, prośby zwroty
skierowań ) lub osobiście w puncie przyjmowania interesantów pokój Nr 10.
Przy składaniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe zakładamy, że akceptuje Pani/Pan zasady
obowiązujące w lecznictwie uzdrowiskowym oraz przyjmuje do wiadomości prognozowany termin
realizacji.
- Skierowania złożone w Lubelskim OW NFZ realizowane są zgodnie z obowiązująca kolejką.
- Kolejka zależy od liczby składanych skierowań oraz liczby zakontraktowanych miejsc na dany rok.

- Kolejność realizacji skierowań strzeżona jest i wyznaczana przez informatyczny system obsługi
lecznictwa uzdrowiskowego ( SOLU ).
- Zalecana częstotliwość korzystania z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dorosłych
częściej niż raz na 18 miesięcy.

- nie

- Skierowanie niepotwierdzone przez Fundusz podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego
wystawienia.
- W przypadku gdy skierowanie, odesłane do lekarza celem weryfikacji nie wróci do OW NFZ
w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, zostanie wycofane z kolejki oczekujących. Wpływ
skierowania po terminie traktowany będzie jako złożenie nowego skierowania ( nowa kolejka ).
- Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym ( nie musi odbywać się w trybie pilnym ).
- Oddział NFZ kieruje na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, wyniki leczenia balneologicznego nie
zależą od pory roku.
- Oddział NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na
wybrane turnusy.
- Lekarze specjaliści NFZ wyznaczają uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu schorzenia
zasadniczego będącego podstawą wystawienia skierowania. Wskazanie odpowiedniego dla

ubezpieczonego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego co do miejsca i terminu leczenia należy do
kompetencji lekarza specjalisty z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji
medycznej zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ.
- Propozycja lekarza kierującego nie jest wiążąca dla NFZ. Nie ma wolnego wyboru uzdrowisk
i terminów.
- Świadczeniobiorcy mogą ustalać czas i miejsce realizacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe
wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych.
- Lekarze specjaliści zatrudnieni w OW NFZ dokonują oceny celowości skierowania
z uwzględnieniem wiedzy medycznej ( wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego) ze
względu na aktualny stan zdrowia ubezpieczonego.
- szpital uzdrowiskowy – realizowany jest po ostrym epizodzie zdrowotnym np. zawał, udar, zabieg
chirurgiczny lub operacja itp. w ramach L4 i bezpłatnie.
- sanatorium uzdrowiskowe - ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za wyżywienie
i zakwaterowanie w sanatorium w zależności od sezonu oraz standardu zakwaterowania w pokoju.
Wysokość dopłaty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia.
- leczenie ambulatoryjne - realizowane w przychodni uzdrowiskowej, ubezpieczony
wyżywienia i zakwaterowania we własnym zakresie.
- leczenie sanatoryjne i szpitalne dla dzieci jest bezpłatne.

koszty

- Skierowanie którego Oddział Wojewódzki NFZ nie potwierdził w przypadku, gdy lekarz specjalista
nie zaaprobował jego celowości jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem
przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania z jednoczesnym powiadomieniem ubezpieczonego.
- Na niepotwierdzenie skierowania przez Oddział Wojewódzki NFZ nie przysługuje odwołanie.
Oddział Wojewódzki NFZ:
- nie zapewnia wyjazdów rodzinnych i nie finansuje pobytu osoby towarzyszącej
- nie bierze udziału w rezerwacji pokoi, warunki zakwaterowania ustala się na miejscu
w uzdrowisku
- nie zapewnia wspólnego leczenia zarówno dorosłych jak i dzieci w warunkach stacjonarnych
- nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom w tym samym terminie i do tego samego zakładu
lecznictwa uzdrowiskowego, zwłaszcza gdy: skierowania złożone zostały w różnych terminach,
skierowania zostały zakwalifikowane przez lekarzy specjalistów na różne profile lecznicze ( choroba
zasadnicza ), wyznaczony został przez lekarzy inny rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
( szpital uzdrowiskowy lub sanatorium uzdrowiskowe )
- NFZ opiera się o zasadę równego traktowania obywateli, co oznacza brak preferencji grup
zawodowych pod względem wyznaczania terminów leczenia uzdrowiskowego, ( w tym nauczycieli
mogących skorzystać z leczenia uzdrowiskowego )

W ramach leczenia uzdrowiskowego
- ubezpieczony ponosi całkowite koszty związane z przejazdem na leczenie uzdrowiskowe
i ewentualną opłatę klimatyczną
- w przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić do oddziału
NFZ z podaniem na piśmie powodów rezygnacji
- Oddział Funduszu uznaje rezygnację z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe za
zasadną w szczególnych udokumentowanych przypadkach, a zwłaszcza , gdy ich powodem jest:
- choroba ubezpieczonego ( np. pobyt w szpitalu, druk L-4 )
- nagły wypadek losowy
- szczególnie ( ważna ) sytuacja rodzinna lub życiowa, zaplanowana po złożeniu a przed otrzymaniem
potwierdzonego skierowania ( np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych )
w przypadku rezygnacji zasadnej Oddział NFZ potwierdza ponownie skierowanie na pierwszy
wolny termin ( w ramach ważności skierowania )
Informacja została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.581 z późn zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz.U Nr 142 poz. 835 )
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2027)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie sposobu kierowania
i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 14 )

