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DZIENNIK USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r.
OBWIESZCZENIE M ARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
- jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), z uwzględnieniem zmian.

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozdział 3 -  Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Art. 43.170)

1. Świadczeniobiorcy,  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.

2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

3. Osoba  realizująca  receptę  jest  obowiązana  do  odnotowania  na  rewersie  recepty  numeru  i  rodzaju  dokumentu
potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Minister  właściwy  do  spraw  zdrowia,  po  zasięgnięciu  opinii  Prezesa  Funduszu,  Naczelnej  Rady  Lekarskiej
i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 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, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków,
bezpieczeństwo ich stosowania oraz  możliwości  płatnicze  podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

170) - W brzmieniu ustalonym przez art. 63 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 11.

11) - W brzmieniu ustalonym przez art. 63 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), która weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2012 r.

Art. 47c.187) 

1. Osoby,  o  których  mowa  w  art.  43  ust.  1,  inwalidzi  wojenni  i  wojskowi  oraz  kombatanci  mają  prawo
do  korzystania  poza  kolejnością  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  z  usług  farmaceutycznych  udzielanych
w aptekach.

2. 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, o której mowa
w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. 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. Świadczenie z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia.

5. 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 określonych w ust. 1–4.

6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–
24c.

187) - w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
496), która weszła w życie z dniem 18 maja 2014 r.


