
Komunikat nr 98/2017  

w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej 

Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi  

oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu 

 

W związku z licznymi sygnałami o problemach pacjentów, posiadających tytuł „Zasłużonego 

Honorowego Dawcy Krwi” oraz „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”, związanych  

z nierespektowaniem ich szczególnych praw do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, Śląski OW 

NFZ przypomina.  

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1793 z późn. zm.) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 

oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo do: 

 

 bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem  

w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki, 

które świadczeniobiorca 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 

 

 korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej (w szpitalach oraz w poradniach specjalistycznych) 

poza kolejnością oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć 

wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, w dniu zgłoszenia. Jeżeli jednak 

udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny 

termin. W przypadku świadczeń udzielanych w poradni specjalistycznej nie później niż w ciągu  

7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47 c). 

 

  korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach 

 

Wymagany jest dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy 

Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK (w przypadku Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi)  

lub Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia (w przypadku 

Zasłużonego Dawcy Przeszczepu). 

 

Ponadto żywy dawca narządu ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia 

przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia 

pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat (art. 47 a ust.1).  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, Dz. U. poz. 1793 z późn. zm.). 


