
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Majera 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Ja-

cyny 

Szanowny Panie Prezesie! 

Leczenie uzdrowiskowe stanowi kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc 

pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wykorzystuje ono lecznicze właściwości natural-

nych surowców leczniczych oraz klimatu i mikroklimatu. Leczeniu towarzyszą również zabiegi fizjoterapeu-

tyczne. Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagno-

stycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia. 

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania na leczenie uzdrowi-

skowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wyma-

ga potwierdzenia przez oddział wojewódzki funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubez-

pieczonego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo reha-

bilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach oraz zasadę, że w przypadku dorosłych zalecana często-

tliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 

miesięcy. 

W związku z sygnałami docierającymi do mojego biura senatorskiego dotyczącymi długiego okresu ocze-

kiwania na leczenie uzdrowiskowe zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje. 

1. Jaki jest średni okres oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ciągu ostatnich 5 lat, z podziałem na la-

ta i oddziały NFZ, oraz jaki jest, jeśli możliwe jest udzielenie takiej informacji, najdłuższy okres oczekiwania 

na leczenie i jakie są ewentualnie przyczyny takiego okresu oczekiwania? Proszę także o informacje dotyczą-

ce działań ograniczających ewentualnie wydłużanie się kolejek. 

2. Jaka jest wysokość środków przekazywanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe przez ostatnie 5 lat 

– z podziałem na lata i oddziały NFZ? 

3. Jaka jest ewentualna dynamika wzrostu liczby miejsc uzdrowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat – z po-

działem na lata i oddziały NFZ? 

Ryszard Majer 
 


