Szczególne uprawnienia Pacjentów – wyciąg z obowiązujących przepisów
Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki czy korzystanie ze
świadczeń bez skierowania. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej z późn. zm. Szczególne uprawnienia otrzymują m.in.:
1. Inwalidzi wojenni i wojskowi (na podstawie: Książka inwalidy wojennego-wojskowego
zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, symbol Rw-51,
wydana po 26 lipca 2004 r.) uprawnieni do:






bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1);
bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera,
ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego
do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach (art. 47c);
2. Kombatanci ( na podstawie: Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) uprawnieni do:



korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach (art. 47c);
3. Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich
wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych
inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej
(na podstawie: Decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń wydana
przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Książeczka
małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu
Stanu Cywilnego; Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty
rodzinnej) uprawnieni do:



bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.1).
4. Osoby represjonowane (na podstawie: Legitymacja osoby represjonowanej wydana
przez ZUS po 23 kwietnia 2003 r., symbol Rw-52.) uprawnione do:





bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.1);
korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego
do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);

5. Zasłużeni dawcy przeszczepu (na podstawie: Legitymacja Zasłużonego Dawcy
Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia)
oraz



6. Zasłużeni honorowi dawcy krwi (na podstawie: Legitymacja Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK) uprawnieni do:
bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym
zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust.1 pkt 1);
bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które pacjent może stosować w związku z oddawaniem krwi lub
w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
(art. 43 ust.1 pkt 2);
7. Dawcy przeszczepu (na podstawie: Legitymacja Dawcy Przeszczepu wydana przez
podmiot wykonujący działalność leczniczą, który pobrał szpik lub inne regenerujące się
komórki lub tkanki) uprawnieni do:



korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej (art. 23).

Ważne! w przypadku korzystania z rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie
od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
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