UPRAWNIENIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (zwanej dalej
ustawą) osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
(zwane dalej osobami uprawnionymi) mają prawo do korzystania poza
kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach

•
•
•
•

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych
udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych
w placówkach medycznych list oczekujących
To oznacza, że:
świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć
wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących zgodnie z art. 20
ustawy,
świadczeniodawca udziela świadczenie w dniu zgłoszenia,
w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia,
świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej listy oczekujących,
świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych (np.: chirurgicznej,
kardiologicznej, okulistycznej itd.) nie może być udzielone w terminie
późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
UWAGA!
7-dniowy termin nie dotyczy świadczeń rehabilitacji leczniczej, do których
zalicza się zarówno fizjoterapię, jak i lekarską ambulatoryjną opiekę
rehabilitacyjną

Należy pamiętać, że żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych
nie nakłada na świadczeniodawcę obowiązku wyznaczania osobie uprawnionej
pierwszeństwa w kolejce oczekujących danego dnia np.: do rejestracji,
na badania w tym badania laboratoryjne lub wizytę lekarską.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych od osób uprawnionych
skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych nie
jest wymagane (ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne) np. do poradni
okulistycznej, urologicznej, chirurgicznej itd.
UWAGA !
od osób uprawnionych skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest
wymagane w przypadku świadczeń rehabilitacji leczniczej (skierowanie
obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji
leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej)

Osoby uprawnione maja także prawo do wyrobów medycznych na zlecenie osoby
uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego
w stosownych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów
użytkowania.
O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba
uprawniona do wystawienia zlecenia.

W przypadku gdy do świadczeniodawcy zgłasza się pacjent, którego
ważność orzeczenia o niepełnosprawności kończy się przed pierwszym
możliwym terminem przyjęcia pacjenta należy przyjąć, że istotne jest,
że pacjent posiadał uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej poza kolejnością w dniu zgłoszenia i że data udzielania
świadczenia wynikająca z tego uprawnienia została wyznaczona w dniu,
kiedy jeszcze to uprawnienie posiadał.
Powyższe wskazuje, że osoba uprawniona ma nadal prawo korzystać
poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zapisami
ustawy.

Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199)
• dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym
od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań
medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne
do wypełnień, znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń
gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi
świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku
życia).
• osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które
ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują
znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne
do wypełnień.

UWAGA

Przy korzystaniu z powyższych uprawnień niezbędne jest okazanie dokumentu
potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o stopniu
niepełnosprawność lub orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
PRZYTOCZONE PRZEPISY NIE DOTYCZĄ OPIEKUNÓW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

