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KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ
KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH  ZWIĄZANYCH Z
UPRZYWILEJOWANIEM DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ      W
związku z napływającymi od świadczeniobiorców uwagami w sprawie
nie respektowania
przez świadczeniodawców prawa osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej poza kolejnością, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Poznaniu przypomina że, zgodnie z treścią art. 47c ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn.
Zm. ) cyt: świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, 
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych
w aptekach.
”
 
 
Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez
świadczeniobiorcę dokumentu ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego status osoby
uprawnionej. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia w/w osób są:
 
 
Inwalida wojenny 
- Książka inwalidy wojennego-wojskowego wystawiona przez ZUS, zielona, twarda oprawa lub
zaświadczenie wystawione przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty WZIW,
 
Kombatant
- Legitymacja kombatanta wystawiona przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
 
Zasłużony Dawca Przeszczepu
- Legitymacja wydana przez Wojewódzką Stację Krwiodawstwa, kolor niebieski,
 
Honorowy Dawca Krw
i
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża, kolor czerwony,
 
 
Mając na uwadze powyższe oraz przypadki nieprzestrzegania w niektórych placówkach
obowiązujących przepisów prawa, uprzejmie prosimy o :
 
 
spowodowanie prawidłowej realizacji świadczeń przez podległy Państwu personel medyczny,
określenie sposobu organizacji rejestracji i wywoływania do badań uprawnionego pacjenta.
Prosimy o umieszczenie w kierowanych przez Państwa placówkach stosownej informacji w
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widocznym powszechnie dostępnym miejscu.
 
 
 
 
 
Krzysztof Filipowiak
 
p.o. Z-ca Dyrektora ds.Służb Mundurowych
 
Kierownik Wydziału
 
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
 
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
w Poznaniu
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