Dziennik Ustaw Nr 139

— 10005 —

Poz. 1136

1136
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz oraz warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
zwanych dalej „Êwiadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom i sposób finansowania Êwiadczeƒ gwarantowanych.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) lekarz specjalista — lekarza, który posiada specjalizacj´ II stopnia lub tytu∏ specjalisty w okreÊlonej
podstawowej lub szczegó∏owej dziedzinie medycyny;
2) osobodzieƒ — dzieƒ pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych bàdê jeden
dzieƒ zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych;
w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych
pierwszy osobodzieƒ rozpoczyna si´ o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzieƒ koƒczy si´ o godzinie 1200 ostatniego dnia
pobytu;
3) profil leczniczy — rodzaj i zakres Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej udzielanych przez zak∏ad lecznictwa
uzdrowiskowego wynikajàcy z dost´pnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urzàdzeƒ lecznictwa
uzdrowiskowego.
§ 3. 1. Âwiadczenia gwarantowane obejmujà:
1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku
od 3 do 18 lat;
2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opiekà doros∏ych;
4) uzdrowiskowe leczenie szpitalne doros∏ych;
5) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne doros∏ych;
———————
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118,
poz. 989.

6) uzdrowiskowà rehabilitacj´ dla doros∏ych w szpitalu uzdrowiskowym;
7) uzdrowiskowà rehabilitacj´ dla doros∏ych w sanatorium uzdrowiskowym;
8) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne doros∏ych
i dzieci.
2. Âwiadczenia gwarantowane sà realizowane
w warunkach:
1) ambulatoryjnych;
2) stacjonarnych.
3. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:
1) 27 osobodni — dla Êwiadczenia gwarantowanego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 21 osobodni — dla Êwiadczenia gwarantowanego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2—5;
3) 28 osobodni — dla Êwiadczenia gwarantowanego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;
4) 18 osobodni — dla Êwiadczenia gwarantowanego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 8.
4. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, mo˝e byç przed∏u˝ony
jednokrotnie na okres nieprzekraczajàcy czasu okreÊlonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1—3, za zgodà oddzia∏u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdzi∏ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
5. Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela si´ na
wniosek lekarza zak∏adu lecznictwa uzdrowiskowego
nie póêniej ni˝ w terminie 2 dni roboczych od dnia
wp∏ywu wniosku do oddzia∏u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Warunki realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. Âwiadczenia gwarantowane sà udzielane
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych ni˝ stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 5. W zakresie koniecznym do wykonania Êwiadczeƒ gwarantowanych Êwiadczeniodawca zapewnia
Êwiadczeniobiorcy nieodp∏atnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne
b´dàce przedmiotami ortopedycznymi i Êrodki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych.
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§ 6. 1. Ustala si´ nast´pujàce poziomy warunków
zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze
wzgl´du na standard pokoju:
1) poziom I:
a) pokój jednoosobowy z pe∏nym w´z∏em higieniczno-sanitarnym,
b) pokój jednoosobowy w studiu;
2) poziom II — pokój jednoosobowy bez pe∏nego w´z∏a higieniczno-sanitarnego;
3) poziom III:
a) pokój dwuosobowy z pe∏nym w´z∏em higieniczno-sanitarnym,
b) pokój dwuosobowy w studiu;
4) poziom IV — pokój dwuosobowy bez pe∏nego w´z∏a higieniczno-sanitarnego;
5) poziom V:
a) pokój wieloosobowy z pe∏nym w´z∏em higieniczno-sanitarnym,
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torium uzdrowiskowym za jeden dzieƒ pobytu w przypadku Êwiadczeƒ gwarantowanych, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Odp∏atnoÊç, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych,
stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez Êwiadczeniobiorc´ kosztów wy˝ywienia
i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za
jeden dzieƒ pobytu okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia.
3. Je˝eli pobyt Êwiadczeniobiorcy w sanatorium
uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odp∏atnoÊç, o której mowa w art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych, oblicza si´, uwzgl´dniajàc odpowiednio
liczb´ dni przypadajàcà w danym sezonie rozliczeniowym.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 sierpnia 2009 r.3)

b) pokój wieloosobowy w studiu;
6) poziom VI — pokój wieloosobowy bez pe∏nego
w´z∏a higieniczno-sanitarnego.
2. Przez pokój w studiu nale˝y rozumieç jeden
z dwóch lub wi´cej pokoi posiadajàcych wspólnà ∏azienk´ i przedpokój.
3. Âwiadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu
pokoju, bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊci Êwiadczeniodawcy.
§ 7. 1. Poziom finansowania przez Êwiadczeniobiorc´ kosztów wy˝ywienia i zakwaterowania w sana-

Minister Zdrowia: E. Kopacz
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie, w zakresie dotyczàcym cz´Êciowej odp∏atnoÊci za koszty wy˝ywienia i zakwaterowania
oraz poziomów warunków zakwaterowania w sanatorium
uzdrowiskowym, by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z 2005 r.
Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655, z 2007 r. Nr 69,
poz. 466 i Nr 168, poz. 1185 oraz z 2009 r. Nr 40, poz. 330),
które traci moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie
art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U.
Nr 118, poz. 989).

WARUNKI REALIZACJI ÂWIADCZE¡ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1136)
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POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ÂWIADCZENIOBIORC¢ KOSZTÓW WY˚YWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM
ZA JEDEN DZIE¡ POBYTU

Za∏àcznik nr 2
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