
  

 

ZASADY LECZENIA PACJENTÓW Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym 

stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług 

farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jedną ze kluczowych zmian jest zwiększenie 

dostępności do rehabilitacji. 

POZA KOLEJNOŚCIĄ 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że pacjenci 

uprzywilejowani mają prawo do: 

• świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez 

świadczeniodawcę (gabinet, przychodnię, ośrodek mający kontrakt z NFZ) listy 

oczekujących; 

• udzielania tych świadczeń w dniu zgłoszenia; 

• w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, 

świadczeniodawca wyznacza inny termin. Jest to również termin poza kolejnością 

przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. 

BEZ LIMITÓW 

W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach 

umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. 

Dla pacjenta oznacza to możliwość prowadzenia zindywidualizowanej i lepiej dostosowanej 

do jego potrzeb terapii. Po danym cyklu terapeutycznym, którego długość została określona w 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w prawie świadczeń 

gwarantowanych w zakresu rehabilitacji medycznej (Dz.U. z 2018 poz. 465), pacjent będzie 

mógł wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia i nowego skierowania. Warto 

pamiętać, że intensywność terapii musi być dostosowana do danego pacjenta. Zbytnia 

intensywność może przynieść negatywne skutki, o czym czasami zapominają pacjenci, którzy 

pragnąc szybkich czy bardziej spektakularnych efektów przeciążają swoje organizmy. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) 

są: 

• 1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

• 2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się: 

• 3) wyroki sądowe 

• 4) legitymacje 

Więcej informacji dostępne na stronie: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-

orzekania-tryb-i-zasady 


