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INFoRMACJA DLA PAcJENTóW zAPlsANYcH NA śWlADcZENlA z 2Al(REsUl
1. FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
2. LEI(ARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

W związku z brakiem kontral<tu, od dnia 1 października 2017 roku Ż Narodowyrn Funduszem
Zdrowia, na Wyźej Wymjenione świadczer]]a poniżej prŻekazuję WykaŻ pIacówek W DŻielnicy
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Za porvstałe ullrjd0icl]ia bardzo przcplaszanry.
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Jcdnocześnic informuię, że zgodnie z Usłalva o świac|czcniach opielri
zdrolvotnei finansowanych zc śrołllrółv publicznyclr (D.U. 2016 Boz. l793 zc
zmiananri)

AIl.20. l'unl{t l()ł do I0d

]0a. W pl'zypadku Zakończcni'r wyl(on}.r'ania unlolvy o udzicIAnie śrl'iadczcń opicki

Zdroivotncj. śwjadczcniobiorca rł'pisany nl listę oczekrrjącyoh rL świadczeniodawc1', którv

rvykonyrval tę rrmorr,ę, lnoże wpisać się na lis!ę ocŻekLLjqcych plorvadzoną przez inncr:o

świadczeniodarvcę wykonLljącego ufuo\\'ę o udzielarrie ślviadczeti opicl(i ZdIowolLlej w dany]I

zal<resic.

10b- ŚrviirdczeniocLarł'ca, cLo l<tór'ego zgłasza się świadczeniobiorca, LlsLala kolcjność ptz!ęć'

url'zględrrienienl daty zgloszenia u świadczeniodawcy, któly Żaliolicą4 wykonyrranie ull,'uv

.lz'cI lr'ic irl iroczcn op'cl'i z.lr 'rł"llr-j'

]0c. Slviadczeniodarvca' ldól'y zakończyl \\,y]ronylvaLrie unrorvy o udzielallie świadczeń opicki

zclrowotnei, jest obolviązany lvydaó śrłiadczeniobiolcy Zaświadczcnie o wpisŻuliLl na lislę

oczekujących wr'az z podaniel! daty zgłoszeni.!się świŻrdczeniobior'cy' Za lvydarrie zaśr'viadczenia

śrł,iadczerriobiorca nie poLrosi opłaty'

10d. oddzial 1vojewódzlii Funduszu infornuje W kaŹc]y dostęplly sposób śrviadczeniobiorcórv

wpisanych na Iisty oczekLljących u śrł'iadczcltiodarvcy. któly zakończyl \ł1kon) \fiLie lrlno\^) U

Udziela]]ic ś\Ą'iadczeń opie](i zdlowotuej, o n]ożliwości udzielenia śr.viadczcltia opieki ŻdloWolnej

pr'zez innych ś\ł'iadcŻeDiodawcóW któŹy zawalli urr-rowę o udzie]enic śrviadczeIi clpieki

Zdlowot]lej Z tym oddzjałem, ol'az o piclwszyn \ł'olnym terminie rrdzieierria śrviadczcnia
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