Moje dziecko rozpoczyna leczenie
w Klinice Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
w Instytucie Matki i Dziecka

Poradnik dla rodziców od rodziców
cz. II

Ta broszurka została stworzona przez rodziców dla rodziców w czasie leczenia
Waszych pociech. Starliśmy się usystematyzować wiedzę na temat tego, jakie pierwsze
kroki i działania powinniście podjąć po znalezieniu się w kompletnie nowej sytuacji.
Zależy nam na tym, byście nie musieli wyważać drzwi, które zostały już wcześniej
otwarte przez innych. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy przecież
wszystkiego, dlatego ważny jest odzew z Waszej strony: prosimy o przekazywanie
wszelkich informacji, które - Waszym zdaniem - mogą pomóc w radzeniu sobie –
zarówno rodzicom, jak i dzieciom - w tej trudnej sytuacji, jaką jest choroba
nowotworowa.

1. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jest to bardzo ważny dla Ciebie i Twojego dziecka dokument, zapewniający Wam szereg
ułatwień i wsparcie finansowe ze strony państwa. Możesz się o niego ubiegać, jeżeli masz już
diagnozę dziecka oznaczającą długotrwałe leczenie, dziecko ma trwały lub czasowy
uszczerbek na zdrowiu oraz posiadasz dokumentację medyczną to potwierdzającą (np. wynik
badania histopatologicznego, wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarza specjalisty).
Jak to załatwić?
 Zgłaszasz się do Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
który znajduje się w Twoim mieście powiatowym (www.niepelnosprawni.gov.pl)
 Wypełniasz wniosek, dołączasz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka uzupełnione przez
lekarza leczącego oraz posiadaną dokumentację medyczną.
 Jeżeli nie jesteś w stanie z powodu stanu zdrowia dziecka zgłosić się z nim na posiedzenie
komisji, może się ono odbyć zaocznie. Wystarczy dołączyć odpowiednie zaświadczenie
lekarskie.
 Czekasz na decyzję komisji.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?
Zależnie od zapisów w orzeczeniu i przyznanego stopnia niepełnosprawności możesz:
 uzyskać dodatkowe świadczenia pieniężne z opieki społecznej, np. zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny (szczegółowe informacje w Powiatowych
Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR-ach) i ośrodkach pomocy społecznej);
 uzyskać wyższy próg dochodowy z powodu niepełnosprawności dziecka w przypadku
świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko i zasiłku/dodatku rodzinnego
 jeździć z dzieckiem za darmo komunikacją miejską i mieć znaczne zniżki w przejazdach
PKP, PKS (potrzebna legitymacja osoby niepełnosprawnej!);
 otrzymać kartę parkingową i mieć dostęp do uprzywilejowanych miejsc parkingowych i
ułatwień w transporcie dziecka;
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 uzyskać różnego rodzaju dofinansowania z środków PFRON (Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), np. do zakupu sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego, remontu mieszkania dla potrzeb dziecka, dostosowania samochodu,
turnusu rehabilitacyjnego itp. (www.pfron.org.pl)
 mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty dla dziecka (bez skierowania i poza
kolejnością) oraz do potrzebnej mu rehabilitacji;
 uzyskać pomoc w fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się osobami
niepełnosprawnymi;
 jeżeli pracujesz, możesz wykorzystać 30 dni urlopu w ciągu roku z powodu opieki nad
dzieckiem od 14 do 18 r. życia, powyżej 18 r. życia- 14 dni;
 mieć ulgi w podatkach, przede wszystkim ulgę rehabilitacyjną;
 stypendia i dofinansowania do nauki dziecka w szkole;
 ubiegać się o indywidualne nauczanie, specjalne dostosowania warunków nauki do
potrzeb dziecka;
 zwolnienie z abonamentu radiowo - telewizyjnego;
 brak limitów w refundacji przez NFZ środków pielęgnacyjnych, sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego ( lista znajduje się na str. Ministerstwa Zdrowia);
 korzystać z usług opiekuńczych i sanitarnych opiekuna przydzielonego przez opiekę
społeczną w domu, jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić całodziennej opieki dziecku;
 od 18 r. życia dziecka należy mu się renta socjalna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
musi on złożyć oddzielny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do ZUS-u;
Pytaj osoby kompetentne o inne ulgi i uprawnienia!

2. ORTEZY, PROTEZY, KULE, WKŁADKI ORTOPEDYCZNE CZYLI CO CI
SIĘ NALEŻY Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA I PFRON-U
Twemu dziecku należy się przede wszystkim:
a) refundacja sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych
pomocniczych z NFZ (lista: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1)

środków

Jak to załatwić?
 poproś uprawnionego lekarza, czyli: ortopedę lub chirurga,
medycznej o wypełnienie zlecenia na określony sprzęt;

lub lekarza rehabilitacji

 następnie zanieś zlecenie do oddziału NFZ najbliższego Twego miejsca zamieszkania lub
szpitala, w którym przebywa dziecko - w celu potwierdzenia zlecenia i określenia kwoty
dofinansowania;
 udaj się ze zleceniem do punktu mającego umowę z NFZ, np. do sklepu ze sprzętem
rehabilitacyjnym, protezowni i wybierz przedmiot zaopatrzenia odpowiedni dla Twojego
dziecka.
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Uwaga! Jeżeli cena wybranego przedmiotu jest wyższa niż kwota przyznana przez NFZ, weź
fakturę imienną na dopłaconą przez Ciebie kwotę. Na podstawie faktury możesz:
- ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty z środków PFRON;
- odpisać kwotę Twoich wydatków w rocznym zeznaniu PIT (ulga rehabilitacyjna).
- zrefundować wydatek z subkonta Twojego dziecka w organizacji której regulamin ten
wydatek obejmuje.

b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Przedstawicieli PFRON-u znajdziesz w ośrodku pomocy społecznej w Twoim mieście lub w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jeżeli jesteś spoza miasta. Orzeczenie o
niepełnosprawności dziecka pozwala Ci ubiegać się z środków PFRON- u m.in. o
dofinansowanie lub sfinansowanie w całości:
 przedmiotów ortopedycznych, np. ortez, kul, chodzików
 sprzętu rehabilitacyjnego
 turnusów rehabilitacyjnych
 wózka inwalidzkiego, elektrycznego lub skutera
 likwidacji barier architektonicznych i technicznych w domu
 protezy kończyny i serwisu oprotezowania (więcej na ten temat- poniżej)
 butów ortopedycznych
 edukacji na poziomie szkoły wyższej
 sprzętu elektronicznego- zależnie od rodzaju niepełnosprawności
 prawa jazdy i dostosowania samochodu dla osoby niepełnosprawnej (dużą pomoc w tym
zakresie oferuje też Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Kierowców „Spinka”, adres
siedziby: ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, tel. biuro: 227777399, e-mail:
info@spinka.org.pl)
 opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli pracujesz.

O innych formach wsparcia i warunkach, jakie musisz spełnić: www.pfron.org.pl

Pamiętaj, że możesz korzystać z wielu form dofinansowania jednocześnie. Niestety, wszystkie
dofinansowania są związane z wypełnieniem sporej ilości dokumentów i dosyć długim
czasem oczekiwania, a wypłata środków zależy od tego, jaką ich pulą dysponuje w danej
chwili PFRON. Warto zawsze brać faktury np. za sprzęt, by móc potem na ich podstawie
ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u.
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Protezy kończyn - źródła finansowania
Możliwe jest skorzystanie z 3 różnych źródeł dofinansowania:
*wniosek z NFZ (krok 1-4) w każdym wypadku jest niezbędny!

1. Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ
Krok 1. Lekarz pierwszego kontaktu – wypisuje skierowanie do specjalisty: chirurga,
ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.
Krok 2. Lekarz specjalista – wypisuje wniosek (zlecenie) na zaopatrzenie ortopedyczne
z konkretnym kodem NFZ – np.:
 B.008 proteza ostateczna modularna podudzia
 C.014 proteza ostateczna modularna uda
 A.002 proteza uzupełniająca stopę

Krok 3. Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwy dla miejsca
zamieszkania – podbicie wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne.
*należy mieć przy sobie dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie
*nie jest wymagane osobiste składanie dokumentów
Krok 4. Wybrana firma ortopedyczna, która będzie wykonywać dane zaopatrzenie –
złożenie podbitego wniosku i przyjęcie go do realizacji.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie - MOPS lub PCPR
O dofinansowanie można starać się w MOPS lub PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.
Wymogi:
 średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego
Wymagane dokumenty:
 druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
 orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS (lub orzeczenie ZUS-owskie)
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 faktura pro-forma z firmy ortopedycznej
 kserokopia podbitego wniosku NFZ, potwierdzonego przez firmę za zgodność z

oryginałem

 zaświadczenie o dochodach na MOPS-owskim wzorze wniosku

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego
Funduszu Zdrowia.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON Program ``Aktywny Samorząd``
Środkami PFRON rozdysponowują MOPS-y i PCPR-y, w których należy pobrać i złożyć
wniosek wraz z kompletem dokumentów.
Wymogi:
 bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące lub studenci) lub w wieku aktywności

zawodowej

Wymagane dokumenty:





druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
zaświadczenie od lekarza specjalisty
2 specyfikacje (kosztorysy) na protezy z dwóch różnych firm ortopedycznych
2 faktury pro-formy

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 14.000 zł na protezę podudzia i 20.000zł
na protezę uda (należy uiścić 10% wkładu własnego przyznanej kwoty!).

3. EDUKACJA W TRAKCIE LECZENIA
Warunki nauki szkolnej muszą być dostosowane do potrzeb Twego dziecka. Jakie masz
możliwości?
a) szkoła podstawowa
W trakcie pobytu w szpitalu Twoje dziecko, jeżeli jest w szkole podstawowej, będzie objęte
indywidualną nauką przez kadrę nauczycieli pracujących na oddziałach Instytutu Matki i
Dziecka. Oceny wystawione przez nauczycieli muszą być respektowane w szkole macierzystej
Twego dziecka. W tym celu otrzymasz specjalne zaświadczenie zawierające informację o
ocenach.
Przez cały czas leczenia Twoje dziecko ma prawo do nauczania indywidualnego w domu lub
zindywidualizowanej ścieżki edukacji. W tym celu musisz podjąć następujące kroki:
 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składasz wniosek o wydanie orzeczenia o
potrzebie kształcenia indywidualnego wraz z potrzebnymi dokumentami.
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 Przedstawiasz w/w orzeczenie dyrekcji szkoły.
 Czekasz na przydział godzin (robi to organ prowadzący szkołę, czyli urząd gminy lub urząd
miasta) i organizację nauczania.
Uwaga: Dyrekcja szkoły nie ma prawa odmówić Ci zgody na indywidualne nauczanie w domu,
jeżeli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała Twemu dziecku ww. orzeczenie. Dojazd
nauczycieli nie jest Twoim problemem.
Twoje dziecko może być na Twój wniosek zwolnione z egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli jednak
zdecyduje się na podejście do egzaminu, sposób jego przeprowadzenia, a także termin
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka (np. egzamin można
przeprowadzić w domu). Zwolnienie z egzaminu nie zamyka drogi do kontynuowania nauki,
ponieważ uwzględnia się wtedy oceny z przedmiotów, a dziecko powinno być na ich
podstawie przyjęte do każdej, wybranej przez siebie szkoły.
b) szkoła średnia
W IMiD nie ma nauczania na poziomie szkoły średniej. Podobnie jak w przypadku szkoły
podstawowej (procedura taka sama jak powyżej), masz prawo do indywidualnego nauczania
dziecka w domu lub do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Masz prawo wnioskować o
przeprowadzenie egzaminów maturalnych w formie dostosowanej do potrzeb Twego dziecka,
a także zmienić termin wszystkich lub niektórych egzaminów nawet w ostatniej chwili,
uwzględniając proces leczenia (potrzebne zaświadczenie lekarskie).
c) studia wyższe
Możesz jako dorosły chory m.in.:
 złożyć wniosek o indywidualny tok studiów
 złożyć wniosek o urlop zdrowotny na czas leczenia
Zorientuj się, jaką pomoc finansową może zaoferować szkoła lub uczelnia. Zwykle placówki
oświatowe dysponują środkami np. na stypendia dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością
lub długotrwałą chorobą. Szkoła, z którą związane jest Twoje dziecko, na pewno z chęcią
włączy się również w akcje pomocowe, zbiórki, pomoc psychologiczną.

4. POMOC Z FUNDACJI, INNE RODZAJE WSPARCIA
Leczenie dziecka na oddziale onkologii to dodatkowe wydatki związane z dojazdami,
pobytami w szpitalu, zakupem leków, sprzętu rehabilitacyjnego itd. Organizacje pożytku
publicznego, czyli fundacje służą pomocą w gromadzeniu środków finansowych na
subkoncie (ważne: pieniądze na subkoncie nie są opodatkowane!) oraz różnego rodzaju
wsparciem w tym trudnym okresie Waszego życia.

W celu założenia subkonta:
1. Wybierz organizację pożytku publicznego, która oferuje prowadzenie subkont dla swoich
podopiecznych.
Pamiętaj, że takich fundacji jest wiele. Zanim wybierzesz, sprawdź wiarygodność danej
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organizacji, jej zasięg, doświadczenie i zasady działalności oraz formy pomocy.
2. Skontaktuj się z daną fundacją w celu podpisania umowy.
Podpisując umowę zwróć uwagę na to, czy wszystkie środki zgromadzone przez Ciebie
będziesz mógł wykorzystać (czy nie są pobierane opłaty za prowadzenie subkonta) oraz na
jakiej podstawie i na co konkretnie będziesz mógł przeznaczyć zgromadzone środki
finansowe. Zwykle wypłaty z subkonta odbywają się na podstawie przedstawionych faktur.
Ważne, by zakończenie leczenia szpitalnego dziecka nie wiązało się z jednoczesną likwidacją
subkonta, gdyż będą Was czekały z pewnością spore koszty związane z rehabilitacją i innymi
działaniami mającymi na celu powrót dziecka do zdrowia.
Po podpisaniu umowy możesz gromadzić nieopodatkowane środki finansowe na
subkoncie przez m.in. wpłaty darczyńców, odpisy 1% w zeznaniu PIT, środki pozyskane
podczas zbiórek i akcji charytatywnych.
3. Inną formą finansowania leczenia może być akcja zbiórki publicznej, np. poprzez portal
internetowy https://zrzutka.pl. Zrzutka to narzędzie do tworzenia zbiórek internetowych i
korzystanie z niej jest darmowe. Szczególnie ważne jest tu zaangażowanie Twojej rodziny,
przyjaciół, szkoły, itp., ponieważ informacja o Twojej akcji roznosi się głównie poprzez sieci
społecznościowe i inne kanały komunikacji w Internecie. Rejestrujesz zrzutkę, gdzie
szczegółowo opisujesz swoją sytuację, następnie prosisz najbliższych, by aktywnie włączyli
się w udostępnianie informacji o zrzutce. Sposób rejestracji jest bardzo prosty. Zaletą zrzutki
jest możliwość szybkiej zbiórki pieniędzy, na dodatek- w odróżnieniu od subkont- masz
większą dowolność w ich wydawaniu (nie zawsze na wszystko da się uzyskać fakturę), z
drugiej strony taka zbiórka ma charakter dość jednorazowy, tj. realna zbiórka trwa zwykle
nie więcej niż 10 dni, a potem akcja ulega wyciszeniu. Dokładny opis działania, procesu
rejestracji, sposobów promowania znajdziesz tu: https://zrzutka.pl/jak-to-dziala/.
W odróżnieniu od subkont, które nie są opodatkowane, w przypadku zrzutek mamy do
czynienia z pewnymi kwestiami podatkowymi: jeśli zdarzy się, że jedna osoba wpłaci
jednorazowo lub łącznie w ciągu pięciu lat kwotę 4902 zł lub wyższą, należy do Urzędu
Skarbowego zgłosić darowiznę i odprowadzić od niej podatek Zobacz więcej na ten temat:
https://zrzutka.pl/blog/27/moje-zrzutki-a-urzad-skarbowy-czyli-11-76-zl-podatku-odkwoty-700-000-zl-czy-to-mozliwe
Pamiętaj, jedno nie przeczy drugiemu, tj. możesz równolegle organizować sobie subkonto w
którejś z fundacji oraz zbiórkę w zrzutce.pl - sam musisz zdecydować, jakie masz potrzeby.
Pomoc psychologiczna
Bardzo ważnym rodzajem wsparcia podczas leczenia dziecka jest pomoc psychologiczna. Na
Oddziale Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oferują stałą pomoc
doświadczone panie psychoonkolożki: Aleksandra Tobota, Joanna Kmita oraz Mariola Wujec.
Ty i Twoje dziecko (niezależnie od wieku!) możecie porozmawiać z nimi o każdym
nurtującym Was problemie. Warto otworzyć się na wsparcie oferowane z ich strony.
Wsparcie duchowe
W IMiD znajduje się kaplica pw. Świętej Rodziny, w której codzienne (oprócz sobót) są
odprawiane Msze święte - w dni powszednie o godz. 14.00, w niedziele- o 15.00. Kaplicy
szukaj na poziomie: -1. Opiekę duszpasterską na oddziale sprawują księża z parafii pw. św.
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Stanisława. Starają się oni codziennie odwiedzać pacjentów przebywających na oddziale i ich
rodziców z Przenajświętszym Sakramentem. Ich obecność jest bardzo ważna dla wszystkich,
którzy w wierze odnajdują siłę, by stawić czoła doświadczeniu choroby dziecka.
Wsparcie innych rodziców
Niezwykle ważne jest, by nie zamykać się na kontakt z innymi rodzicami. Każdy z nas
przechodzi podobną drogę, a doświadczenie i wiedza innych, a przede wszystkim ich
życzliwość to nieoceniona pomoc w czasie pobytu na oddziale. Nic nie jest w stanie zastąpić
rozmowy z innym rodzicem, który przeżywa to samo, co Ty! Znajdzie się wśród nich wielu,
którzy chętnie zabiorą Cię swoim samochodem do ośrodka na Przybyszewskiego, zrobią
zakupy, udzielą informacji, zarejestrują w poradni. Zawarte tu przyjaźnie potrafią przetrwać
wszystko!

5. REHABILITACJA DZIECKA PO LECZENIU
W trakcie leczenia onkologicznego, po zabiegach chirurgicznych Twoje dziecko otrzyma
fachową opiekę pań rehabilitantek pracujących na oddziale (kierownikiem zespołu
rehabilitantów jest pani Anna Wyka Wojeńska). One też udzielą instrukcji, jak rehabilitować
dziecko w domu. Będą też kontrolować efekty rehabilitacji podczas Waszych wizyt
kontrolnych w IMiD. Jeśli uzyskane informację będą niewystarczające, zwróć się do pani Anny
Wyki Wojeńskiej.
Zawsze warto wiedzieć, co należy się Twojemu dziecku w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
w miejscu zamieszkania.
Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić
każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się
do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy
możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie
na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista
(także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej
lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji
medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.
Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie możesz dotrzeć
do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej
w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej
decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji
domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.
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Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów
w domu ustalisz po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym,
który ma podpisaną umowę z NFZ.
Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach
domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu
zabiegów dziennie.
Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie
wymagasz całodobowego nadzoru medycznego możesz skorzystać z zabiegów rehabilitacji
leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową
fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych
operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych,
kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego
schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni
specjalistycznych.
Gdy ze względu na kontynuację leczenia wymagasz kompleksowych czynności
rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej, możesz skorzystać z rehabilitacji
leczniczej w warunkach stacjonarnych. Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są
przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?
Krok 1. Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok 2. Opis stanu pacjenta
Wystawiając skierowanie lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie
opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i
samoobsługi oraz 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 należy dołączyć kserokopie tychże
dokumentów.
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Krok 4. Dostarczenie skierowania
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu
przez lekarza kierującego lub przez Ciebie. Skierowanie można wysłać pocztą lub
przynieść do NFZ osobiście.
Krok 5. Rejestracja
Skierowanie, które wpływa do oddziału Funduszu, jest rejestrowane i otrzymuje
indywidualny numer.
Krok 6. Przekazanie skierowania
Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje
aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej.
Krok 7. Listowne powiadomienie
O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie jesteś powiadamiany
listownie.
Krok 8. Termin wyjazdu
Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego
czekaj na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu.
Krok 9. Powiadomienie
O terminie wyjazdu zostaniesz powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed
turnusem.
Pani Anna Wyka-Wojeńska z Instytutu Matki i Dziecka poleca rodzicom dzieci
onkologicznych następujące ośrodki:

 Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43,
26-220 Stąporków
woj. świętokrzyskie
www.rehabilitacjascr.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową / fundacja.net

 Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK"
Bukowina Kłodzka 1
57-350 Kudowa- Zdrój
woj. dolnośląskie
www.e-kurort.pl/sanatoria_dla_dzieci/szpital_rehabilitacyjny_orlik.htm

 Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach
Rusinowice
ul. Zielona 23
42-700 Lubliniec
woj. śląskie
www.rusinowice.com
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