
 
INFORMACJE  DLA PACJENTÓW 

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SP Z O.O. 

 

ŚWIADCZENIA POZA KOLEJNOŚCIĄ 

                                 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) uprawnienia do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają: 

 pacjenci posiadający tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i Zasłużony Dawca 

Przeszczepu 

 inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci 

 uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia 

urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 

 kobiety w ciąży (od 01.01.2017 r.) 

 świadczeniobiorcy 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 (od 01.01.2017 r.) 

 działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 

politycznych (od 31.08.2017 r.) 

 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018 

r.) 

 osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018 r.) 

  

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze 

świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że: 

 świadczenia te udzielane są poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej listy 

oczekujących 

 świadczenia te udzielane są w dniu zgłoszenia 

 jeżeli udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczony zostaje 

inny termin poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących 

 świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone 

w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

 osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu 
właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia; w przypadku rejestracji 

telefonicznej osoby uprawnione są zobowiązane do podania serii i numeru dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia, natomiast w dniu przyjęcia są zobowiązane do okazania 

oryginału dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością. 

  

 


