SZPITAL

Uprawnienia dodatkowe przysługujące pacjentom – wg stanu na 1 lipca 2018 r.
Skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane do świadczeń:

Osoby uprawnione do wszystkich ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania:












Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – z wyjątkiem Poradni Rehabilitacyjnej
i ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych;
Osoby chore na gruźlicę;
Osoby zakażone wirusem HIV;
Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby
represjonowane z powodów politycznych;
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań
poza granicami państwa;
Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami
państwa;
Dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie
zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub
pediatrii;
Pacjenci z kartą DILO (kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego);
Dzieci, u których w wyniku badań przesiewowych finansowanych ze środków publicznych stwierdzono występowanie
chorób wrodzonych.

Uprawnienie nie dotyczy badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych.

Osoby uprawnione do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza
kolejnością:












Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
Zasłużeni Dawcy Przeszczepów;
Inwalidzi wojenni i wojskowi;
Kombatanci oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa;
Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa;
Kobiety w ciąży;
Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie
zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub
pediatrii;
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
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ginekologa i położnika,
dentysty,
wenerologa,
onkologa,
psychiatry,
w zakresie leczenia uzależnień:
- dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
- dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą
uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na
skutekpozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Ważne informacje dla pacjenta  Ważne informacje dla pacjenta 








Uprawnienie nakłada na świadczeniodawcę obowiązek udzielenia świadczenia 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, przy czym dla
świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być on dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a dla pozostałych
świadczeń – w pierwszym wolnym terminie.

