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FZSekcja Obsługi Ubezpieczonych
tel. 32 735 16 00

Informacja Działu ds. Środków Pomocniczych
i Przedmiotów Ortopedycznych
tel. 32 735 16 00

Biuro Działu Skarg i Wniosków
tel. 32 735 05 45 

www.nfz-katowice.pl

Informacja Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego
tel. 32 735 05 22

Dyrektywa transgraniczna
tel. 32 735 16 16

Konsultant ds. poszkodowanych w misjach
poza granicami państwa - dotyczy służb
mundurowych
tel. 32 735 19 87, 32 735 16 51

www.nfz.gov.pl

infolinia całodobowa
tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących w kraju
tel. 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących z zagranicy i z telefonów komórkowych

bezpłatna infolinia kolejkowa
tel. 800 800 008

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

KOLEJNE WYDANIE UKAŻE SIĘ 16 MARCA 2018 ROKU. SZUKAJ NAS W PIĄTKOWYM WYDANIU GAZETY!

Przedstawiciele Śląskiego OW NFZ  
wezmą udział 

w III Kongresie Wyzwań Zdrowotnych
Menedżerowie, dyrektorzy placówek medycznych, lekarze, przed-
stawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, administracji 
państwowej i samorządowej oraz mediów po raz kolejny spotkają 
się w Katowicach, by debatować o perspektywach służby zdrowia. 
W dniach 8-10 marca 2018 odbędzie się III Kongres Wyzwań Zdro-
wotnych. W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele Ślą-
skiego OW NFZ w Katowicach.

W ramach trzeciej edycji Kongresu 
Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się 
ponad 50 sesji tematycznych doty-
czących polityki zdrowotnej, finan-
sów i zarządzania placówkami me-
dycznymi, terapii, nowych technologii 
oraz edukacji. W debatach eksper-
ckich 8 i 9 marca wezmą udział spe-
cjaliści reprezentujący kilkanaście 
dyscyplin medycznych – zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy oraz przed-
stawiciele sektora ochrony zdrowia. 
Reprezentanci Śląskiego OW NFZ 
w Katowicach będą panelistami 
podczas sesji dotyczących leczenia 
w ramach dyrektywy transgranicznej 
oraz leczenia żywieniowego.
Ostatniego dnia Kongresu – w so-
botę 10 marca – odbędzie się 
Śląski Dzień Zdrowia. To impreza 
towarzysząca Kongresowi, obej-

mująca m.in.: bezpłatne badania 
diagnostyczne, konsultacje z leka-
rzami wielu specjalizacji, wykłady, 
dyskusje z ekspertami, warsztaty, 
pokazy, czy zajęcia sportowe pro-
wadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów i instruktorów. 
Podczas trzech dni Kongresu 
Wyzwań Zdrowotnych, uczest-
nicy wydarzenia będą mogli od-
wiedzić stoisko informacyjne 
Śląskiego OW NFZ, gdzie pra-
cownicy Funduszu będą służyć 
informacjami dotyczącymi m.in. 
leczenia w ramach powszechne-
go ubezpieczenia zdrowotnego 
i praw pacjenta. Będzie można 
pobrać Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego oraz 
dane dostępowe do Zintegrowa-
nego Informatora Pacjenta.

8 marca 
DZIEŃ KOBIET
Drogie Panie!
W dniu Waszego święta
życzymy Wam przede
wszystkim zdrowia.

I gorąco zachęcamy: dbajcie
o siebie i badajcie się. 
Nie tylko od święta.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zachęca  do korzystania z bezpłatnych
programów profilaktycznych:

♥ program profilaktyki chorób układu krążenia
♥ program profilaktyki gruźlicy
♥ program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym program przewlekłej obturacyjnej
   choroby płuc) - etap podstawowy i etap specjalistyczny
♥ populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
♥ populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
♥ program badań prenatalnych
♥ program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z programów oraz miejsca realizacji 
świadczeń można uzyskać w oddziale oraz znaleźć na stronie www.nfz-katowice.pl


