Szczegółowy wykaz uprawnień dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Grupa Osób
Inwalidzi wojenni
(dokument uprawniający: „Książka
inwalidy wojennego-wojskowego”
wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw51)

Zakres dodatkowych uprawnień







Osoby represjonowane
(dokument uprawniający: „Legitymacja
osoby represjonowanej” wydana przez
ZUS o symbolu Rw-52)






Kombatanci
(dokument uprawniający:
„Zaświadczenie o uprawnieniach
kombatantów i osób
represjonowanych” wydane przez
Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych)
Inwalidzi wojskowi
(dokument uprawniający: „Książka
inwalidy wojennego - wojskowego”
wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw51)









bezpłatne zaopatrzenie 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,
prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu,
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania,
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach
bezpłatne zaopatrzenie 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,
prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu,
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania,
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach
bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w
leki objęte wykazem leków refundowanych,
prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu,
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania,



Uprawnieni żołnierze lub pracownicy
tylko w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa
(dokument uprawniający: „Legitymacja
osoby poszkodowanej poza granicami
państwa” wydana przez Szefa
Inspektoratu Wojskowej Służby
Zdrowia)

Weteran poszkodowany - w działaniach
poza granicami państwa dokument
uprawniający:
 żołnierz - „Legitymacja weterana
poszkodowanego”, wydaje Minister
Obrony Narodowej
 funkcjonariusz - „Legitymacja
weterana poszkodowanego funkcjonariusza”, wydaje Minister
właściwy do Spraw Wewnętrznych
 funkcjonariusz ABW - „Legitymacja
weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW”, wydaje Szef
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego



prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach

bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w
leki objęte wykazem leków refundowanych
oraz leki recepturowe,
 prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu,
 korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania,
 prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i
świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej,
 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
niezakwalifikowanych jako świadczenia
gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej
1. korzystanie poza kolejnością z bezpłatnej
pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi
członkami rodziny, udzielanej:
 przez psychologów w jednostkach wojskowych
oraz przez wojskowe pracownie
psychologiczne,
a także w podmiotach leczniczych tworzonych
i nadzorowanych przez Ministra ON w
odniesieniu do weteranów poszkodowanych
żołnierzy,
 w podmiotach leczniczych tworzonych i
nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych – w odniesieniu do
weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
 w podmiotach leczniczych utworzonych przez
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w odniesieniu do weterana poszkodowanego
funkcjonariusza ABW.
2. umieszczenie poza kolejnością w Domu
Weterana, funkcjonującego jako zakład
opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka
organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od
oceny jego skali samodzielności, określonej
stosownie do przepisów wykonawczych,
wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
3. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
niezakwalifikowanych jako świadczenia
gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie
leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa,
pokrywane z budżetu państwa (w dyspozycji
MON, MSW i ABW)
Weteran poszkodowany - uprawniony
do bezpłatnych świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie leczenia urazów
lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami
państwa dokument uprawniający:
 żołnierz - „Legitymacja osoby
poszkodowanej poza granicami
państwa” wraz z „Legitymacją
weterana poszkodowanego”, wydaje
Minister Obrony Narodowej
 funkcjonariusz - „Dokument
potwierdzający uprawnienia
przysługujące weteranowi
poszkodowanemu –
funkcjonariuszowi”, wydaje Minister
właściwy do Spraw Wewnętrznych
 funkcjonariusz ABW - „Dokument
potwierdzający uprawnienia do
korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej”, wydaje Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego



Cywilne niewidome ofiary działań
wojennych (dokument uprawniający:
„Legitymacja cywilnej niewidomej
ofiary działań wojennych” wydana przez
ZUS)















prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i
świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej,
prawo do korzystania poza kolejnością ze
stacjonarnych i całodobowych, świadczeń
opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w
szpitalach i świadczeń specjalistycznych w
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
prawo do bezterminowego czasu trwania
leczenia,
bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem
leków refundowanych oraz leki recepturowe
na czas trwania leczenia,
prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu z możliwością
dofinansowania powyżej tej kwoty z budżetu
państwa,
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania od lekarza POZ

bezpłatne zaopatrzenie 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,
prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
do wysokości limitu,
korzystanie ze świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez
skierowania

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi”
(dokument uprawniający: „Legitymacja
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
wydana przez Zarząd
Główny/Okręgowy PCK)






Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego
Dawcy Przeszczepu”
(dokument uprawniający: „Legitymacja
Zasłużonego Honorowego Dawcy
Przeszczepu” wydana przez Ministra
Zdrowia)






Świadczeniobiorca będący żywym
dawcą narządów



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
(dokument uprawniający: „Decyzja
wydana przez Dyrektora Oddziału
Wojewódzkiego NFZ”)
Uprawnieni w ramach ustawy „Za
życiem”:
 kobiety w ciąży
 rodziny, w których przyjdzie
albo przyszło na świat ciężko
chore dziecko
 kobiety, które otrzymały
informację o tym, że ich dziecko
może umrzeć w trakcie ciąży lub
porodu





bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w
leki objęte wykazem leków refundowanych,
bezpłatne zaopatrzenie w leki, które
świadczeniobiorca może stosować w związku z
oddawaniem krwi lub w związku z
oddawaniem szpiku lub innych regenerujących
się komórek i tkanek albo narządów,
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach
bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w
leki objęte wykazem leków refundowanych,
bezpłatne zaopatrzenie w leki, które
świadczeniobiorca może stosować w związku z
oddawaniem krwi lub w związku z
oddawaniem szpiku lub innych regenerujących
się komórek i tkanek albo narządów,
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach
prawo do badań mających na celu
monitorowanie jego stanu zdrowia
przeprowadzonych przez zakład opieki
zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu,
co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie
dłużej jednak niż przez 10 lat
bezpłatne zaopatrzenie 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

szczegółowy wykaz uprawnień znajduj się na
stronie Ministerstwa Zdrowia





kobiety, których dziecko umarło
bezpośrednio po porodzie na
skutek wad wrodzonych,
kobiety, które po porodzie nie
zabiorą do domu (poronienie,
dziecko martwe, dziecko
niezdolne do życia)

