Komunikat
w sprawie zasad finansowania transportu sanitarnego
Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o

wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych okre la:
po pierwsze – w jakim przypadku wiadczeniobiorca mo e korzysta z transportu sanitarnego – „w przypadku dysfunkcji
narz du ruchu uniemo liwiaj cej korzystanie ze rodków transportu publicznego”
po drugie – kto mo e zleca transport sanitarny- „na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”
po trzecie – oznaczenie miejsca tj. ”do najbli szego zak adu opieki zdrowotnej udzielaj cego wiadcze we w ciwym
zakresie i z powrotem”.
Przepis ten nale y czyta
cznie z ust. 1 wy ej wskazanego artyku u ustawy, w którym zasta y okre lone w pkt. 1 i 2
przypadki, w jakich bezp atny transport sanitarny przys uguje pacjentowi tj.
konieczno ci podj cia natychmiastowego leczenia w zak adzie opieki zdrowotnej,
potrzeby zachowania ci
ci leczenia .
Zasady finansowania transportu sanitarnego pacjentów s jednakowe w przypadku wszystkich rodzajów wiadcze .
ZACHOWANIE CI
CI LECZENIA w trakcie hospitalizacji polegaj ce na przewiezieniu pacjenta do innego zak adu
powinno odbywa si bez wzgl du na dysfunkcj narz du ruchu. Decyzja o konieczno ci kontynuowania takiego leczenia jest
równoznaczna z zapewnieniem mo liwo ci bezp atnego dla pacjenta transportu sanitarnego.
ZACHOWANIE CI
CI LECZENIA PRZEZ LEKARZA POZ, kieruj cego pacjenta do lekarza specjalisty na pierwsz
wizyt w poradni specjalistycznej powinno by zwi zane z wystawieniem skierowania na transport sanitarny przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu musi uwzgl dnia dysfunkcj narz du ruchu.
ZAPEWNIENIA TRANSPORTU SANITARNEGO DO PORADNI, DO KTÓREJ NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE
LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, w tym lekarza dentysty – zlecenie na transport na pierwsz porad wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
ZACHOWANIE CI
CI LECZENIA PRZEZ LEKARZA SPECJALIST (w tym lekarza stomatologa) - po obj ciu opiek
pacjenta przez poradni specjalistyczn skierowanie na transport sanitarny wydaje wiadczeniodawca, który kontynuuje
dalsze leczenie specjalistyczne (w tym równie lekarz dentysta). W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu musi
uwzgl dnia dysfunkcj narz du ruchu.
ZLECENIE TRANSPORTU SANITARNEGO W SYTUACJI, GDY PACJENT BY HOSPITALIZOWANY I MA ZALECENIE
DALSZEGO LECZENIA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ LUB REHABILITACJI –
1. W sytuacji gdy pacjent zostaje przekazany bezpo rednio po wypisie ze szpitala – celem dalszego leczenia do oddzia u
rehabilitacji lub jest kierowany do innego zak adu, zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz wypisuj cy pacjenta ze
szpitala. W takiej sytuacji koszty transportu ponosi szpital kieruj cy, a kwalifikacja do transportu musi uwzgl dnia
dysfunkcj narz du ruchu.
2. Je eli wizyta pacjenta w poradni specjalistycznej wynika z kontynuacji procesu leczenia, to koszty takiego transportu le
po stronie wiadczeniodawcy zlecaj cego wizyt kontroln
KONIECZNO
PODJ CIA NATYCHMIASTOWEGO LECZENIA W ZAK ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - nale y
uwzgl dni przepisy ustawy z dnia 8 wrze nia 2006r. o ratownictwie medycznym ( Dz. U nr 191, poz.1410 z zm), która
definiuje stan nag ego zagro enia ycia oraz zasady organizacji i funkcjonowania systemu Pa stwowego Ratownictwa
Medycznego. Takiej sytuacji nie nale y traktowa w kontek cie zapewnienia wiadczeniobiorcy odr bnego wiadczenia –
transportu sanitarnego, poniewa wiadczeniem kontraktowanym jest wiadczenie pomocy dora nej.
W pozosta ych przypadkach, na podstawie zlecenia lekarza (felczera) ubezpieczenia zdrowotnego przys uguje przejazd
rodkami transportu sanitarnego odp atnie lub za cz ciow odp atno ci , której zasady okre la rozporz dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie wykazu jednostek chorobowych, stopni niesprawno ci oraz wysoko ci udzia u
asnego wiadczeniodawcy w kosztach przejazdu rodkami transportu sanitarnego ( Dz.U nr 275, poz.2731).
Wy ej powo ane rozporz dzenie okre la w:
§ 3 - grupy niesprawno ci wiadczeniobiorcy,
§ 4 - stopnie niesprawno ci
§ 5 – kto jest uprawniony do oceny stopnia niesprawno ci wiadczeniobiorcy oraz zasadno ci wystawienia zlecenia dla
pacjenta na przewóz
rodkami transportu sanitarnego za cz ciow
odp atno ci
- „stopie
niesprawno ci
wiadczeniobiorcy okre la lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuj c stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej
oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowi zanych do finansowania wiadcze opieki zdrowotnej ze
rodków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz”
OBOWI ZKI WIADCZENIODAWCÓW POZ W RAMACH UMOWY NA TRANSPORT SANITARNY - zgodnie z art.
5 pkt 34 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych, e rodków publicznych i w wietle pkt. 38 tego artyku u
– transport sanitarny jest wiadczeniem opieki zdrowotnej okre lonym jako wiadczenie towarzysz ce, polegaj ce na
zapewnieniu wiadczeniobiorcy transportu sanitarnego od poniedzia ku do pi tku w godz.8-18.00 ( §56 i 57 Zarz dzenia
nr 26/2007/DSOZ/Prezesa NFZ z po n. zm) wynikaj cym ze wskaza
medycznych. Kwalifikacja do transportu musi
uwzgl dnia dysfunkcj narz du ruchu.
Natomiast od poniedzia ku do pi tku godz. od 18.00 do 8.00 oraz w soboty , niedziele i wi ta wiadczenia opieki zdrowotnej
udzielane s przez nocn i wi teczn wyjazdow opiek lekarsk i piel gniarsk . W ramach tego zakresu wiadczeniodawca
w przypadkach uzasadnionych medycznie wzywa zespó ratownictwa medycznego, który podejmuje decyzje o dalszym
post powaniu. W takich przypadkach lekarz decyduj cy o potrzebie skierowania i przewiezienia pacjenta do najbli szego
szpitala udzielaj cego potrzebnych wiadcze , zobowi zany jest do oczekiwania na wzywany zespó ratownictwa medycznego
i przekazanie pacjenta pod jego opiek

Dz.U.04.275.2731
ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawno ci oraz wysoko ci udzia u w asnego wiadczeniobiorcy
w kosztach przejazdu rodkami transportu sanitarnego
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.
Rozporz dzenie okre la grupy jednostek chorobowych, stopnie niesprawno ci oraz wysoko udzia u w asnego wiadczeniobiorcy w kosztach
przejazdu rodkami transportu sanitarnego w odniesieniu do wiadczeniobiorców, którym lekarz ubezpieczenia zdrowotnego b
felczer
ubezpieczenia zdrowotnego zleci przejazd rodkami transportu sanitarnego, a którzy:
1)
nie wymagaj podj cia natychmiastowego leczenia w zak adzie opieki zdrowotnej lub nie zachodzi wobec nich potrzeba zachowania
ci
ci leczenia;
2)
nie posiadaj dysfunkcji narz du ruchu uniemo liwiaj cej korzystanie ze rodków transportu publicznego w celu odbycia leczenia
w najbli szym zak adzie opieki zdrowotnej udzielaj cego wiadcze we w ciwym zakresie.
§ 2.
Okre la si wykaz jednostek chorobowych ze wzgl du, na które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego ustala
stopie niesprawno ci, w celu ustalenia udzia u w asnego wiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu rodkami transportu sanitarnego:
1) choroby krwi i narz dów krwiotwórczych;
2) choroby nowotworowe;
3) choroby oczu;
4) choroby przemiany materii;
5) choroby psychiczne i zaburzenia zachowania;
6) choroby skóry i tkanki podskórnej;
7) choroby uk adu kr enia;
8) choroby uk adu moczowo-p ciowego;
9) choroby uk adu nerwowego;
10) choroby uk adu oddechowego;
11) choroby uk adu ruchu;
12) choroby uk adu trawiennego;
13) choroby uk adu wydzielania wewn trznego;
14) choroby zaka ne i paso ytnicze;
15) urazy i zatrucia;
16) wady rozwojowe wrodzone, zniekszta cenia i aberracje chromosomowe.
§ 3.
Przy okre laniu stopnia niesprawno ci dla wiadczeniobiorców, o których mowa w § 1, uwzgl dnia si :
1)
mo liwo samodzielnego poruszania si oraz konieczno pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze rodków transportu publicznego;
2)
ogólny stan zdrowia.
§ 4.
W zale no ci od wskaza medycznych ustalonych przy uwzgl dnieniu grup, o których mowa w § 2, oraz czynników, o których mowa w § 3,
okre la si dwa stopnie niesprawno ci:
1)
niesprawno I stopnia - do której zalicza si osob zdoln do poruszania si przy wykorzystaniu rodków pomocniczych i przedmiotów
ortopedycznych bez sta ej pomocy innej osoby i zdoln do korzystania ze rodków transportu publicznego;
2)
niesprawno II stopnia - do której zalicza si osob zdoln do samodzielnego poruszania si bez sta ej pomocy innej osoby, ale
wymagaj
przy korzystaniu ze rodków transportu publicznego pomocy innej osoby lub rodka transportu publicznego dostosowanego
do potrzeb osób niepe nosprawnych.
§ 5.
Stopie niesprawno ci wiadczeniobiorcy okre la lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuj c wpisu w
dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowi zanych do finansowania wiadcze opieki zdrowotnej
ze rodków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.
§ 6.
W przypadku wiadczeniobiorów choruj cych na choroby wymienione w § 2, wobec których ustalono:
1)
niesprawno I stopnia - udzia w asny wiadczeniobiorcy w kosztach przewozu rodkiem transportu sanitarnego wynosi 100%;
2)
niesprawno II stopnia - udzia w asny wiadczeniobiorcy w kosztach przewozu rodkiem transportu sanitarnego wynosi 60%.
§ 7.
Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

2)

MINISTER ZDROWIA

2)

Niniejsze rozporz dzenie by o poprzedzone rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r w sprawie okre lenia wykazu grup jednostek chorobowych,
stopni niesprawno ci oraz wysoko ci udzia u w asnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu rodkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 88, poz. 815), które utraci o
moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 200anych ze rodków publicznych.

