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Leczenie planowane poza granicami RP
jest to ściśle określony zakres leczenia,
wymaga uprzedniej zgody
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Leczenie planowane za granicą na podstawie
przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
 przeprowadzane w innym państwie członkowskim UE/ EFTA
 wyłącznie świadczenia zdrowotne, które nie mogą być udzielone w kraju w
terminie niezbędnym dla stanu zdrowia pacjenta

 wymagana uprzednia zgoda Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ
 leczenie w placówkach zagranicznych
z ubezpieczycielem publicznym

posiadających

kontrakt

Leczenie planowane za granicą na podstawie
przepisów o koordynacji
Podstawy prawne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U L 200 z 7.6.2004, str. 1);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010

z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami
jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 581);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza
granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1551);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na
wybrane świadczenie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 250, poz.1884);

Leczenie planowane za granicą na podstawie
dyrektywy w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
 przeprowadzane w innym państwie członkowskim UE
 wyłącznie świadczenia zdrowotne, które nie mogą być udzielone w kraju w
terminie niezbędnym dla stanu zdrowia pacjenta i znajdują się w wykazie
świadczeń wymagających uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora oddziału
wojewódzkiego NFZ (wykaz tych świadczeń określa Minister Zdrowia)
 leczenie
w
placówkach
zagranicznych
funkcjonujących
w systemie publicznym, jak również w placówkach nie posiadających
kontraktu z ubezpieczycielem publicznym

Leczenie planowane za granicą na
podstawie dyrektywy transgranicznej
Podstawy prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011 r., str. 45);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 581);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń
opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1551);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej

wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1545);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1538).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego
czasu oczekiwania na wybrane świadczenie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 250, poz.1884);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni

kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).

Leczenie planowane za granicą na
podstawie przepisów i uregulowań
Unii Europejskiej i krajów EFTA
Przesłanki
1. przysługujące
świadczenia
zdrowotne
świadczeniami gwarantowanymi w Polsce

muszą

być

2. wnioskowane świadczenie zdrowotne nie może być
wykonane w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia
pacjenta.

Leczenie planowane za granicą na
podstawie ustawodawstwa krajowego
 wszystkie państwa poza granicami Polski
 stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia lub badań diagnostycznych należących
do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje decyzję administracyjną na
przeprowadzenie
leczenia,
na
wniosek
zainteresowanego,
po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
 leczenie w placówkach zagranicznych funkcjonujących w systemie publicznym,
jak również w placówkach nie posiadających kontraktu z ubezpieczycielem
publicznym

Leczenie planowane za granicą na
podstawie ustawodawstwa krajowego
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w szczególności art. 42 j (Dz. U. z 2015 poz. 581);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na
uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1551);

Leczenie planowane za granicą na
podstawie ustawodawstwa krajowego
Przesłanki wynikające z art. 42j ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

1. wnioskowane świadczenie opieki zdrowotnej należy do
świadczeń gwarantowanych
2. brak możliwości przeprowadzenia leczenia lub badań
diagnostycznych na terenie kraju
3. udzielenie wnioskowanego świadczenia jest niezbędne
w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia
wnioskodawcy.

Podsumowanie

od 1 .05.2004 r.
Leczenie planowane na
podstawie przepisów o
koordynacji systemów
zabezpieczenia
społecznego1),2)
• państwa członkowskie UE/EFTA
• zgodę wydaje Dyrektor oddziału
wojewódzkiego NFZ na ściśle
określone leczenie
• leczenie tylko w placówkach
posiadających kontrakt z publicznym
ubezpieczycielem zagranicznym

od 15.11.2014 r.

od 2008 r.

Leczenie planowane na
podstawie dyrektywy
transgranicznej1),2)

Leczenie planowane na
podstawie ustawodawstwa
krajowego

• państwa członkowskie UE

• wszystkie państwa świata

• niektóre świadczenia wymagają
uprzedniej zgody Dyrektora oddziału
wojewódzkiego NFZ

• decyzję wydaje Prezes NFZ

• leczenie we wszystkich placówkach
zagranicznych

• dotyczy świadczeń zdrowotnych
gwarantowanych nie wykonywanych
obecnie w kraju
• leczenie we wszystkich placówkach
zagranicznych

Na decyzję Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ służy środek odwoławczy - odwołanie do Prezesa NFZ oraz skarga
do WSA.
Na decyzję Prezesa NFZ służy środek odwoławczy – skarga do WSA.
1) Przysługujące świadczenia zdrowotne muszą być koniecznie świadczeniami gwarantowanymi w Polsce.
2) Wnioskowane świadczenie nie może być wykonane w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia pacjenta.

Dziękuję za uwagę

