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Wielce Szanowny Panie Profesorze,

do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się telefonicznie Pani        
           w sprawie dotyczącej pobytu jej i jej rodziny w sanatorium, planowanego na
koniec września br. Szczegóły tej sprawy znajdują się w załączonej do niniejszego pisma
notatce z rozmowy telefonicznej. Problem, z jakim zwróciła się Pani           
sprowadza się do braku możliwości zakwaterowania jej i małżonka (mają odbyć turnus
finansowany ze środków publicznych) oraz ich pełnoletniego niepełnosprawnego syna (ma
odbyć turnus wspólnie z rodzicami, tyle że na zasadach komercyjnych) w jednym pokoju.
Pokoje 3-osobowe w placówce, w której ma się odbyć turnus zarezerwowane być mają
wyłącznie dla pacjentów „NFZ-owskich”, a – jak wskazałem wyżej – syn Pani
             będzie pacjentem komercyjnym.

Trywialny wydawałoby się problem „organizacyjny”, w praktyce może doprowadzić
do odstąpienia od uzyskania świadczenia sanatoryjnego. Państwo            nie są
bowiem w stanie zapewnić opieki nad synem podczas swojego pobytu w sanatorium i –
jeżeli nie będzie on mógł odbyć turnusu wraz z nimi – będą musieli sami zrezygnować z
jego odbycia.

Mając powyższe na względzie, pozwalam sobie zwrócić się do Pana Profesora. Przy
tej okazji nie do uznanego naukowca, czołowego polskiego eksperta w dziedzinie
resocjalizacji, członka komisji ekspertów KMP przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ale do
Wiceprezesa Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów – głównego udziałowca
Sanatorium Uzdrowiskowego „Nida-Zdrój” sp. z o.o., w którym Państwo            mają
zaplanowany pobyt.

Warszawa, 17-08-2021 r.

Pan
prof. dr hab. Marek Konopczyński
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O ile uzna Pan Profesor, że istnieje jakakolwiek możliwość rozwiązania
przedstawionego problemu Państwa             , będę niezmiernie wdzięczny za
podjęcie takiej próby. W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu:
            

zał. 1

Łączę wyrazy szacunku,

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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