Zaopatrzenie w wyroby medyczne
CO TO SĄ WYROBY MEDYCZNE
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule,
balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki,
cewniki, sprzęt stomijny.
CZY WYROBY MEDYCZNE SĄ REFUNDOWANE
Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych.
JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI ZLECENIA
Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być
wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizujesz
zlecenia za miesiące, które już upłynęły.
JAK OTRZYMAĆ ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta
lub inne osoby uprawnione.
KTO POTWIERDZA ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE
Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie może potwierdzić:
− lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
− dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić).
GDZIE KUPIĆ WYROBY MEDYCZNE
Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby
medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz,
gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w
którym zostawisz zlecenie.
Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić
różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na
realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie
limitu z rozporządzenia [1].

Podstawy prawne:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r.
(Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).
Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.).

