
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie  z  art.  47c  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  roku  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej:

1) kobiety w ciąży;

2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b w/w ustawy;

3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 w/w ustawy;

4) inwalidzi wojenni i wojskowi;

5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

7) kombatanci;

8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

9) osoby deportowane do pracy przymusowej;

10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
co najmniej 30%;

11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej
30%.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej
w  szpitalach  oznacza,  że  świadczeniodawca  udziela  tych  świadczeń  poza  kolejnością  przyjęć
wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku gdy udzielenie świadczenia
nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć
wynikającą  z  prowadzonej  przez  niego  listy  oczekujących.  Przedmiotowe  przepisy  stosuje  się  do
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c w/w ustawy.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 9
maja  2018  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  wspierających  osoby  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  932)  mają  prawo  do   korzystania  poza  kolejnością  w
zakresie rehabilitacji leczniczej 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia są:

1. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się m.in.:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje
Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;



b) orzeczenie  o całkowitej  niezdolności  do pracy  i  samodzielnej  egzystencji wydane przez
lekarza orzecznika ZUS;

c) orzeczenie  o  niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji wydane  przez  lekarza  orzecznika
ZUS;

d) orzeczenie  o  stałej  albo  długotrwałej  niezdolności  do  pracy  w gospodarstwie  rolnym ,
pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez
KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe
MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących
niezdolności do służby.*

*Orzeczenia komisji  lekarskich podległych MON i MSWiA oraz organów orzeczniczych KRUS
wydane po 1 stycznia 1998 r. nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te
dotyczą,  do  osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu  ustawy  o rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Te osoby, jeśli  chcą być traktowane
jako osoby niepełnosprawne, muszą wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to również
orzeczeń  stanowiących  kontynuację  orzeczeń  wydanych  przed  tą  datą,  tj.  przed  1 stycznia
1998 r. (np. orzeczenie wydane zostało w dniu 1 lipca 1997 r. na 5 lat, kolejne orzeczenie z 1
lipca 2002 r. nie podlega już przełożeniu).

3. Wyroki sądowe

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

 orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych,

- stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych.

Uwaga! W  przypadku  uzyskania  wyroku  sądowego,  który  w  części  modyfikuje  orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby
niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu
zawartym w wyroku.

Należy  pamiętać,  że  w  związku  z  trwającym  stanem  epidemii  wywołanym  COVID-19  przyjęcia
pacjentów odbywają się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności.
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