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i Osób Represjonowanych 
 
 
 

Nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej 

Nowelizacja przyznaje osobom uprawnionym, tj. osobom o potwierdzonym przez Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych nowe uprawnienia w 
zakresie opieki zdrowotnej – prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do korzystania z 
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
  
1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 
farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 
oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z 
prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zasadniczo, świadczeniodawca powinien udzielić 
świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Jeżeli jednak udzielenie świadczenia nie jest 
możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest wyznaczyć inny termin poza 
kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z 
zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym 
niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
  
W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach 
udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio 
świadczeniodawca albo kierownik apteki ma obowiązek zamieścić pisemną informację o 
uprawnieniach związanych z prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej lub z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 
  
2. Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadą jest, że świadczeniobiorcom 
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne przysługują na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. Od przyjętej zasady, że ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
przysługuje na podstawie skierowania, ustawodawca wprowadził wyjątki wskazane w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.). 
  
Zgodnie z nowelizacją, świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą od 31 
sierpnia 2017 r. dostępne bez skierowania dla osób posiadających potwierdzony decyzją Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 
  
W celu zapewnienia respektowania tych praw przez placówki lecznicze Szef UdSKiOR 
wystosował pisma do wszystkich wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu 
Zdrowia informujące o powyższych zmianach i wzywające do przekazania stosownych 
wytycznych do wszystkich zakontraktowanych placówek opieki zdrowotnej. 


