10,5

12,0

13,1

17,3

22,0

24,1

29,3

33,0

36,1
28,8

9,4

10,5

punkt informacyjny
Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego

pokój wieloosobowy w studiu

pokój wieloosobowy bez pełnego
węzła higieniczno-sanitarnego

telefon: 32 735 05 22, 32 735 05 92

VI

11,0

12,5

14,6
pokój dwuosobowy w studiu

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
V

III

IV

17,3

22,0

23,0
pokój jednoosobowy w studiu

pokój jednoosobowy bez pełnego
węzła higieniczno-sanitarnego
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
II

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

W razie pytań jesteśmy do Państwa
dyspozycji

I

poziom

II sezon
rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia
1 maja
do dnia
30 września
I sezon
rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia
1 października
do dnia
30 kwietnia

KOSZTY POBYTU W SANATORIUM
(odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie
za jeden dzień pobytu)

ETAP REALIZACJI
Przeglądarka internetowa:
https://skierowania.nfz.gov.pl
jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań
finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać
z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje
o statusie skierowania na leczenie
uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer
skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ
jest bezpłatne.

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–18.00
środa 8.00–16.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00

telefon: 32 735 16 00
faks: 32 735 15 71
e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl
Infolinia (czynna 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu):
tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących w kraju
tel. +48 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących
z zagranicy i z telefonów komórkowych

www.nfz-katowice.pl

Jak wyjechać
na leczenie do
uzdrowiska?

KROK 1. SKIEROWANIE
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub
rehabilitację
uzdrowiskową
wystawia
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
KROK 2. OPIS STANU ZDROWIA
Wystawiając
skierowanie
lekarz
zobowiązany jest dokładnie opisać twój
stan zdrowia, a w szczególności wyraźnie
określić stopień samodzielności oraz
samoobsługi i wypełnić (zaznaczając
odpowiednią rubrykę) pole “Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych
surowców leczniczych”.
KROK 3. KOPIE DOKUMENTÓW
Zapytaj lekarza, czy musisz dołączyć do
skierowania kopie dokumentów, ponieważ
jeżeli lekarz wystawiający skierowanie
w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań
(morfologii, OB, moczu, EKG, zdjęć RTG),
do wypełnionych druków nie należy
dodatkowo załączać wyników badań, które
zostały już ujęte w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart
informacyjnych z pobytów szpitalnych,
powinny być dołączone kserokopie tych
dokumentów.

KROK 4.
DOSTARCZENIE SKIEROWANIA

KROK 8. TERMIN WYJAZDU

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
możesz dostarczyć osobiście, wysłać
pocztą lub może to zrobić lekarz kierujący
do sanatorium:

Po
otrzymaniu
pisemnej
informacji
o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czekaj na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
KROK 5. REJESTRACJA
Skierowanie, które wpływa do oddziału
Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje
indywidualny
numer.
W
przypadku
stwierdzenia braków formalnych (np. brak
pieczątki przychodni), Fundusz prosi o ich
uzupełnienie.
KROK 6.
PRZEKAZANIE SKIEROWANIA

UWAGA!
KROK 9.
WERYFIKACJA SKIEROWANIA
Skierowanie
wraz
z
aktualnymi
wynikami badań podlega weryfikacji co
18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Fundusz przesyła skierowanie
lekarzowi, który je wypisał, informując
o tym pacjenta. Zweryfikowane skierowanie
zachowuje
dotychczasowe
miejsce i numer w kolejce oczekujących.

Zarejestrowane skierowanie przekazywane
jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia celowość
podjęcia leczenia uzdrowiskowego lub
rehabilitacji uzdrowiskowej.

WAŻNE! Na długość oczekiwania na
wyjazd do sanatorium ma liczba osób
oczekujących na leczenie sanatoryjne,
ale
także
możliwości
finansowe
oddziału wojewódzkiego NFZ.

KROK 7.
LISTOWNE POWIADOMIENIE

KROK 10. POWIADOMIENIE

O
zakwalifikowaniu
do
leczenia
uzdrowiskowego
lub
odmowie
powiadomiony zostaniesz listownie.

O terminie wyjazdu do sanatorium
zostaniesz powiadomiony najpóźniej 14 dni
przed turnusem.

