
Najczęściej zadawane pytania w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego 

 Musiałem/am przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu epidemii. Czy mogę je dokończyć? 

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca i przerwały to 

leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca, przed upływem 15 dnia przewidzianego 

programem pobytu, mogą kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach, 

jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 

września br. Warunkiem kontynuacji leczenia jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. W celu 

ustalenia terminu należy skontaktować się z Uzdrowiskiem pod nr telefonu 74 30 67 800. 

Opłata z tytułu częściowej odpłatności  za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, 

obliczona będzie za dni przypadające na kontynuację realizacji świadczenia wg cennika dla I okresu rozliczeniowego 

(adekwatnie do opłaty obowiązującej w czasie przerwanego turnusu). 

 W kwietniu miałem/am wyjechać do uzdrowiska, jednak mój turnus się nie odbył. Czy mój termin 

przepada? 

Pana/i turnus nie przepada. Jeżeli zwrócił/a Pan/i skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, oddział 

skontaktuje się z Panem/Panią i wskaże nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje także o tym, gdzie  

i w jakich godzinach będzie mógł/mogła Pan/i wykonać test na obecność koronawirusa. Warunkiem wyjazdu do 

uzdrowiska jest negatywny wynik testu. Wynik testu telefonicznie przekaże Panu/i uzdrowisko, które nie później niż 

na 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzi Pana/i przyjazd. 

 Co mam zrobić ze skierowaniem, którego nie odesłałem/am do NFZ? 

Jeżeli leczenie uzdrowiskowe miało się odbyć pomiędzy 14 marca a 14 czerwca wówczas takie skierowanie 

powinien/powinna Pan/i zwrócić do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, tak aby Fundusz mógł wskazać Panu/i 

nowe miejsce i termin leczenia. Skierowanie powinno zostać zwrócone do 31 lipca br. 

 Gdzie mogę wykonać test na koronawirusa? 

O tym gdzie, kiedy i w których godzinach będzie można pobrać wymaz do badania na koronawirusa, poinformuje 

pisemnie oddział wojewódzki NFZ. Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać nie wcześniej  

niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. 

 Czy będę musiał/a zapłacić za test na koronawirusa? 

Dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wymazu i wykonanie testu, we wskazanych przez 

oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 Czy otrzymam skierowanie na wykonanie testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa? 

Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. 

Uzdrowisko generuje zlecenie, które trafia do bazy każdego punktu wyznaczonego przez NFZ, drogą elektroniczną. 

 Skąd będę wiedział/a, jaki jest wynik testu i czy mogę wyjechać do uzdrowiska? 

Wynik testu — jeszcze przed wyjazdem — przekaże Panu/i telefonicznie uzdrowisko, do którego został/a Pan/i 

skierowany/a. W przypadku wykluczenia koronawirusa uzdrowisko potwierdzi telefonicznie Pana/i przyjazd. 

 Czy będę mógł/mogła pojechać do sanatorium w wyznaczonym terminie w przypadku, gdy test 

potwierdzi, że zostałem zakażony koronawirusem? 

Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie może Pan/i wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium 

nie może przyjąć osoby z potwierdzoną obecnością koronawirusa. 

 

 



 Jak będzie wyglądało zakwaterowanie w sanatoriach? 

Zgodne z wytycznymi GIS, uzdrowisko posiada odpowiednią liczbę pokoi, przy założeniu, że liczba kuracjuszy 

zakwaterowanych w jednym pokoju wieloosobowym nie powinna przekraczać 4 osób, przy zachowaniu minimum 4 

m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

 Jakie procedury będą obowiązywały podczas zabiegów? 

 W trakcie zabiegów należy używać maseczki bądź przyłbicy zakrywającej usta i nos. Wymagane będzie również 

zastosowanie rękawiczek ochronnych lub skutecznej dezynfekcji rąk. W Zakładach Przyrodoleczniczych udostępnione 

zostały środki dezynfekcyjne wraz z instrukcją, w jaki sposób należy dezynfekować ręce. Zalecamy, aby na zabiegi 

przynosić wyłącznie ze sobą najbardziej potrzebne przedmioty, zrezygnować z korzystania prowadzenia rozmów 

telefonicznych przed zabiegami oraz zastosować się do konieczności zachowania dystansu społecznego. W tym celu 

podzieliliśmy przestrzenie wspólne, a zabiegi planowane są w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć jednoczasowe 

przebywanie w przestrzeniach wspólnych dużych grup pacjentów. Apelujemy o przestrzeganie wyznaczonych przerw 

pomiędzy zabiegami i ścisłe przestrzeganie planu zabiegów oraz zaleceń personelu fizjoterapeutycznego. 

 Ile osób będzie mogło korzystać jednocześnie z windy? 

Zlecamy, by z uwagi na konieczność zachowania dystansu z windy korzystać pojedynczo.  

 Czy przemieszczając się w obiekcie muszę zasłaniać nos i usta? 

Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi 

zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, w jadalniach) należy przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych 

osób. 

 Kiedy będę mógł skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS? 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonywanie działalności leczniczej polegające na prowadzeniu usług 

rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej jest ograniczone do odwołania.  

 


