
Wrocław 19 luty 2018 r. 

Sprawozdanie z realizacji świadczeń  w zakresach uzdrowiskowego leczenia dzieci 

Dolnośląski Oddział  Wojewódzki zakontraktowa ł  w 2018 roku świadczenia dla dzieci 
w zakresach: 

1. Uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, leczenie 
bezpłatne, odbywa się  w turnusach 27 dniowych. 
Wszystkie uzdrowiska zapewniaj ą  kontynuowanie nauki w szkole podstawowej 
i gimnazjum. W Kołobrzegu, Ciechocinku i Rymanowie zapewniona jest równie ż  
kontynuacja nauki na poziomie Liceum Ogólnokszta łcącego. Realizacja na bieżąco. 

2. Uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wielu od 3 do lat 6 z opiekunem. 
Wyjątek stanowią  dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie 
schorzeniami neurologicznymi o zb łionym obrazie klinicznym, które mogą  korzystać  
z tej formy leczenia do 18 roku życia. 
Na ten zakres świadczeń  przewidywany czas oczekiwania wynosi obecnie oko ło 
8 miesięcy. Turnusy 21 dniowe, dla dzieci bezp łatne. Opiekun dziecka ponosi pełne 
koszty pobytu wg cennika danego sanatorium. 

1. Uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dla doros łych i dzieci - świadczenie na 
zasadach odp łatności NFZ za wykonane świadczenia medyczne, koszty 
zakwaterowania i wyżywienia ponosi świadczeniobiorca. 

Aby utrzymać  dzieciom dostęp do bezpłatnego, cennego pod względem zdrowotnym, 
profilaktycznym świadczenia w roku 2018 podpisano kontrakt na podobnym poziomie 
finansowym jak w roku 2017. Niepokój budzi bardzo ma ły wpływ skierowań, który nie 
pozwala nawet na bie żącą  realizację  świadczeń. W chwili obecnej w Dolno śląskim 0W NFZ 
na realizacj ę  uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat oczekuje tylko 
20 dzieci/skierowań . 
W ostatnich latach zamknięte zostały na Dolnym Ś ląsku uzdrowiskowe obiekty dzieci ęce 
w Polanicy-Zdroju (Leśny Ludek), Cieplicach-Zdroju (Małgosia) i Świeradowie-Zdroju 
(Czerniawa). 

Brak wpływu skierowań  dla dzieci wiąże się  przyszłościowo z brakiem zapotrzebowania przez 
0W NFZ na ten zakres świadczeń, tym samym grozi zanikiem samego świadczenia, 
zamknięciem kolejnych obiektów nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również  na terenie całego 
kraju. Podobny problem zg łaszają  bowiem również  inne 0W NFZ. 

II 



Dziecięce Szpitale Uzdrowiskowych realizuj ące świadczenia uzdrowiskowego leczenia 
szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat dla dzieci z Dolnego Ś ląska iy roku 2018: 

Ilość  dostępnych 	- 

Lp. Nazwa Uzdrowiska Adres Profile lecznicze skierowań  dla 
Dolnego Siąsku 

(na dzień  19.02.2018 r.) 
1. Dziecięcy Szpital Kudowa-Zdrój endokrynologia, 335 

Uzdrowiskowy ul. Słoneczna 17 kardiologia, hematologia, 
„Jagusia" reumatologia, choroby 

ortopedyczno-urazowe, 
choroby układu trawienia, 
angiologia, otyłość  

2. Dziecięcy Szpital Szczawno-Zdrój laryngologia, 136 (+6 niedojazdów) 
Uzdrowiskowy ul. Wojska pulmonologia, nefrologia i 
„Mieszko" Polskiego 4 urologia, reumatologia, 

choroby ortopedyczno- 
urazowe, choroby uk ładu 
trawienia, osteoporoza, 
cukrzyca, otyłość  

3. Dziecięcy Szpital Kołobrzeg laryngologia, 137 (+2 niedojazdy) 
Uzdrowiskowy ul. Rafińskiego 7 pulmonologia, 
„Słoneczko" endokrynologia, 

dermatologia, cukrzyca, 
otyłość  

4. Dziecięcy Szpital Ciechocinek laryngologia, choroby 22 
Uzdrowiskowy im. ul. Staszica 5 ortopedyczno-urazowe, 
dr Markiewicza reumatologia, neurologia. 

osteoporoza, otyłość .  
S. Dziecięcy Szpital Rymanów-Zdrój laryngologia, 12 

Uzdrowiskowy ul. Leśna 4 pulmonologia, nefrologia i 
„Zimowit" urologia, choroby 

ortopedyczno-urazowe, 
reumatologia, neurologia, 
otyłość .  

6. Siąskie Centrum Rabka-Zdrój laryngologia, 30 
Rehabilitacyjno- ul, Dietki 5 pulmonologia, 
Uzdrowiskowe im. reumatologia, choroby 
dr. A. Szebesty ortopedyczno-urazowe, 

cukrzyca, oty łość  
7. Dziecięcy Szpital Rabka-Zdrój laryngologia, 15 (+ I niedojazd) 

Uzdrowiskowy ul. Słowackiego pulmonologia, kardiologia, 
„Olszówka" 8 reumatologia, choroby 

ortopedyczno-urazowe, 
cukrzyca, otyłość  

W związku z tym, że nie wszystkie uzdrowiska zapewniaj ą  naukę  dla dzieci na poziomie 
ponadgimnazjalnym, aje śli już  to tylko w liceach ogólnokszta łcących, w okresie wakacji i ferii 
zimowych zapewnia si ę  leczenie uzdrowiskowe w wi ększości młodzieży szkół  
ponadgimnazjalnych. 



Świadczenia realizowane s ą  przez cały rok, uzdrowiska unowocześniają  bazę  dydaktyczn ą, 
oświatową, bytową, zapewniają  jako placówki opiekuńcze opiekę  wychowawców całodobowo, 
jako placówki medyczne opiekę  lekarską  i pielęgniarską  całodobowo. 
Wszystkie placówki odpowiadaj ą  wymogom zawartym w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia 
z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 
(Dz,U.2015.2027j.t. z pó źn. zm.). 

Dolnośląski Oddział  Wojewódzki nie jest jedynym dysponentem zakontraktowanych 
świadczeń  w dolnośląskich uzdrowiskowych placówkach dzieci ęcych. Świadczenie zakupiono 
dla wszystkich 0W NFZ. 
Kontrakt całkowity w tym zakresie w Dzieci ęcym Szpitalu Uzdrowiskowym „Mieszko" 
w Szczawnie..Zdroju zawarto na kwot ę  1 351 080,00 PLN (15 012 osobodni/556 skierowań, 
w tym dla Dolnego Ś ląska 4 9411183 skierowań), natomiast w Dziecięcym Szpitalu 
Uzdrowiskowym „Jagusia" w Kudowie.Zdroju na kwotę  2 524 770,00 PLN (28 053 
osobodni/1039 skierowań, w tym dla Dolnego Ś ląska 11 907/441 skierowań). 

Nadmienić  należy, że świadczenia, dla dzieci, tak jak i pozosta łe w rodzaju lecznictwo 
uzdrowiskowe realizowane s ą  zgodnie z kolejką  oczekuj ących. Fundusz nie zapewnia wyboru 
terminu i miejsca leczenia. 

Procedura wystawiana skierowa ń  na leczenie uzdrowiskowe zawarta jest w dwóch 
podstawowych aktach prawnych: 

1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 
kierowania i kwalj?kowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
(Dz. U. 2012, poz. 14); 

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na 
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację  uzdrowiskow ą. (Dz. U. Nr 142 poz. 835) 

Dostosowanie się  do ww. przepisów umożliwia prawidłową  ocenę  oraz kwalifikacj ę  
skierowania przez NFZ. 
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