
OFERTA SPECJALNA „Sanatorium +” 

Skierowanie  z NFZ  + osoba komercyjna = 10 % zniżki na pobyt prywatny 

Oferujemy rabat w wysokości 10% w stosunku do aktualnych stawek  z „Cennika pobytów 

prywatnych 2017”  w przypadku, gdy osoba posiadająca skierowanie z NFZ zarezerwuje prywatnie 

miejsce na cały turnus dla osoby towarzyszącej zakwaterowanej w tym samym pokoju.  

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

 

Informacja dla pacjentów NFZ 

Skierowanie z NFZ na uzdrowiskowe leczenie szpitalne, sanatoryjne lub rehabilitację szpitalną. 

Pobyt w całości refundowany przez NFZ (w przypadku leczenia szpitalnego i rehabilitacji szpitalnej). 

Nie prowadzimy wcześniejszych rezerwacji pokoi. 

ZAKWATEROWANIE 

 21 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym lub typu studio w 

zależności od obiektu (uzdrowiskowe leczenie szpitalne i sanatoryjne) 

 28 noclegów w pokojach 2 o 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym lub typu studio 

(uzdrowiskowa rehabilitacja szpitalna) 

WYŻYWIENIE 

 3 posiłki dziennie z możliwością korzystania z diet leczniczych wg wskazao medycznych 

ZABIEGI 

 Nie mniej niż 54 zabiegi zlecone przez lekarza z gamy zabiegów leczniczych (uzdrowiskowe 

leczenie szpitalne i sanatoryjne) 

 Nie mniej niż 96 zabiegów zleconych przez lekarza z gamy zabiegów leczniczych 

(uzdrowiskowa rehabilitacja szpitalna) 

USŁUGI DODATKOWE (PŁATNE) 

 Możliwośd skorzystania z dodatkowych zabiegów leczniczych (zleconych przez lekarza 

uzdrowiskowego) 

 Możliwośd wyposażenia telewizora- od 40-70 zł za pokój (w zależności od ilości dostępnych 

kanałów) – leczenie szpitalne i sanatoryjne, 60-90- zł za pokój (w zależności od ilości 

dostępnych kanałów) – uzdrowiskowa rehabilitacja szpitalna 

 Możliwośd skorzystania z miejsc postojowych- ilośd miejsc parkingowych ograniczona (nie 

prowadzimy rezerwacji szczegółowych informacji udzielają pracownicy recepcji 

poszczególnych obiektów) 

  Możliwośd zakupienia kosmetyków oraz produktów zdrojowych PUC S.A. 

 Imprezy kulturalno-oświatowe 



PRAKTYCZNE INFORMACJE 

 Dzieo pobytu na leczeniu uzdrowiskowym pacjenta skierowanego przez NFZ, rozpoczyna się 

o godzinie 14.00 obiadem pierwszego dnia pobytu, a kooczy się o godzinie 12.00 śniadaniem 

ostatniego dnia pobytu 

 Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrad: 

o Potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, 

o Dowód tożsamości 

o Aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego 

o Wyniki badao dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, oraz karty informacyjne z 

leczenia szpitalnego, które mogą mied związek ze skierowaniem lub leczeniem, 

o Odzież sportową, kąpielową i nocną 

 Miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe do obiektu. Staramy się kwaterowad 

pacjentów w zbliżonym wieku 

 Pokoje 1 – osobowe przydzielane są pacjentom ze szczególnymi wskazaniami medycznymi na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego 

 Kuracjusz przyjeżdża na leczenie szpitalne i na uzdrowiskową rehabilitację szpitalną w ramach 

zwolnienia lekarskiego 

 Na wyposażeniu pokoju znajduje się: czajnik bezprzewodowy, radio, 2 ręczniki, a dodatkowo 

w przypadku leczenia szpitalnego i uzdrowiskowej rehabilitacji szpitalnej – instalacja 

przywoławcza-alarmowa 

 W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego 

skierowania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ powinien byd dokonany w trybie natychmiastowym. 

W przypadku skrócenia leczenia uzdrowiskowego spowodowanego spóźnieniem lub 

wcześniejszym wyjazdem nieuzasadnionym względami medycznymi lub losowymi, kuracjusz 

zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty w wysokości: 

 Szpital Uzdrowiskowy Nr I oraz Szpital Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy” 

o Uzdrowiskowe leczenie szpitalne – 91 zł/osobodzieo 

o Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne – 66 zł/osobodzieo 

o Uzdrowiskowa rehabilitacja szpitalna – 100 zł/osobodzieo 

 Sanatorium Uzdrowiskowe „Grażyna” 

o Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne – 65 zł/osobodzieo 


