Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze zmianą art. 47 c ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), w części dot. szczególnych
uprawnień niektórych osób do świadczeń poza kolejnością - od 18 maja 2014 r. obowiązują
następujące zasady:
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24,
24a, 24b, 24c i 47c) mają:
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci,
- żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa,
- weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa.
Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na
podstawie art. 47 c) mają:
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci.
W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach
udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio
świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach.
Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza
kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Prawo do bezpłatnych leków, lub bezpłatnych do wysokości limitu finansowania (na podstawie art.
43-46) mają:
1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
Świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego
Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o
którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji**, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust.1
pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z
oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o
refundacji - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leku, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r.
poz. 95) zwana dalej „ustawą o refundacji”

2) Inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
inne osoby,
Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich
wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach
wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje 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.
3) Inwalidzi wojskowi oraz inne osoby
Osobom:
a) które są inwalidami wojskowymi,
b) które uznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29
maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r.
Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i nie zostały zaliczone do żadnej
z grup inwalidów,
c) wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
zaopatrzenie w leki objęte wykazem o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w
zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o refundacji.
Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia
wojskowe oraz pełniącym służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego
tytułu, przysługuje bezpłatne do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2
ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o
refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji oraz
leki recepturowe.
Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu
finansowania ze środków publicznych, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art.
37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
o refundacji, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa.
Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa.
Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia do zaopatrzenia w leki są zobowiązane do
przedstawienia lekarzowi wypisującemu receptę dokumentu potwierdzającego uprawnienia (np.
honorowi dawcy krwi – legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, zasłużeni dawcy
przeszczepu – legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni – książki
inwalidy wojennego).
Apteka wydaje leki dla ww. osób na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do
korzystania z tych uprawnień, dlatego przy realizowaniu recepty należy przedstawić dokument
potwierdzający te uprawnienia. Osoba realizująca receptę obowiązana jest do odnotowania na
odwrocie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Wzory dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia pacjentów.

