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I.
Wymagane dokumenty
1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe /rehabilitację uzdrowiskową.
2. Dokumentacja medyczna – w punkcie III obowiązującego druku skierowania lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego wpisuje wymagane wyniki badań (morfologii, OB, moczu, EKG,
zdjęć RTG) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań,
które zostały już ujęte w skierowaniu.
3. W przypadku pobytu w szpitalu do skierowania należy dołączyć kopię karty wypisowej.
II.
Termin i miejsce złożenia dokumentów
1. Skierowanie może być przesłane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez
zainteresowanego świadczeniobiorcę:
 pocztą tradycyjną na adres Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
 osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej:
- w siedzibie WM OW NFZ w Olsztynie (ul. Żołnierska 16),
- w siedzibie Delegatury WM OW NFZ w Elblągu (ul. Bema 18),
- w siedzibie Delegatury WM OW NFZ w Ełku (ul. Chopina 15),
- w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Iławie (ul. Jagiellończyka 16).
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III.
Sposób załatwienia
Skierowanie, które wpływa do Oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje
indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak pieczątki
przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.
Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście ds. lecznictwa
uzdrowiskowego zatrudnionemu w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ, który dokonuje
aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji
uzdrowiskowej.
O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie pacjent powiadamiany jest
listownie.
Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego
Oddział wysyła powiadomienie o terminie wyjazdu.
O terminie wyjazdu informujemy pacjenta listownie minimum 14 dni przed
rozpoczynającym się turnusem.
IV.

Opłaty

Brak opłat za wystawienie, przyjęcie i rozpatrzenie skierowana na leczenie uzdrowiskowe.
V.
Tryb odwoławczy
W przypadkach udokumentowanego odwołania się pacjentów od oceny medycznej, odwołania
od wyznaczonego miejsca lub terminu realizacji leczenia, lekarz dokonujący oceny złożonej
dokumentacji postępuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 5 stycznia
2012 roku (Dz.U. 2012 r., poz 14).
VI.
Podstawa prawna
1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
27 sierpnia 2004 r, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania
pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U.
2012r.,poz 14).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 w sprawie kierowania na leczenie
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2011nr 142, poz. 835 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015
poz. 1779 z późn.zm.).
5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U.2017.0.2119).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2016 poz. 2069).
7. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz.932).
8. Zarządzenie nr 13/2018/BP Prezesa NFZ z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
VII.
VIII.

Informacje dodatkowe
Załączniki do karty usługi

1. Wzór skierowania.
Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa
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