
 158038289

Pł
at

ny
 m

at
er

ia
ł p

rz
yg

ot
ow

an
y 

i z
le

co
ny

 p
rz

ez
 N

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  3 SIERPNIA 2018 ROKU. SZUKAJ NAS W PIĄTKOWYM WYDANIU GAZETY!

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB 
ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na 
mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 roku, poz. 
932), mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdro-
wotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych re-
alizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, 
zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wyni-
kającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekują-
cych. To oznacza, że: 
•	 placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu 

zgłoszenia,
•	 w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu 

zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością 
przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

•	 świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu  
7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: 
niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego 
przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

GDZIE UZYSKASZ SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE?

Dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności dostępna jest 
bezpłatna infolinia czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

tel. 801 002 903 
 – numer dla dzwoniących w kraju

tel. +48 32 790 09 03 
 – numer dla dzwoniących z zagranicy i z telefonów 

komórkowych


