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W odpowiedzi na zapytanie przesłane w formie wiadomości e-mail w dniu 4 września 2020 r. 

w sprawie uprawnienia świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi do korzystania poza kolejnością z opieki zdrowotnej przy podjęciu Psychoterapii 

DDA w SPZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Zgodnie z art. 47c ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 (dalej: „ustawa”) prawo do korzystania 

poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach mają osoby, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” 

i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. 

Jednocześnie art. 47c ust. 2 ustawy wskazuje, że: „ 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.” Świadczenia te udzielane są w dniu zgłoszenia. 

Jednocześnie art. 47c ust. 4 ustawy wskazuje, że: „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”.

Analizując powyższe przepisy należy przyjąć, że zakres świadczeń, których dotyczy możliwość 

realizacji poza kolejnością dla wskazanej grupy świadczeniobiorców to świadczenia zdrowotne 

1 (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
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udzielane w szpitalach oraz świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 

Te z kolei należy definiować zgodnie w art. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej 2: „Rodzajami działalności leczniczej są: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”. 

Psychoterapia DDA stanowi świadczenie gwarantowane określone w załączniku nr 7 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 3, które realizowane są 

w warunkach ambulatoryjnych. 

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 2 ustawy, skierowanie, na podstawie którego realizowane jest 

ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne nie jest wymagane w przypadku udzielania 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnień dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia 

oraz 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 skutek pozostawania w związku emocjonalnym 

z osobą uzależnioną. 

Mając powyższe na uwadze psychoterapia DDA jest ambulatoryjnym świadczeniem 

specjalistycznym, do udzielenia którego nie jest wymagane skierowanie. 

Wobec powyższego osobie, która posiada tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 

przysługuje świadczenie w zakresie psychoterapii DDA poza kolejnością. 

Z poważaniem,
Leszek Szalak

Dyrektor Departamentu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

/Dokument podpisano elektronicznie/
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