ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Podstawą do uzyskania refundowanego wyrobu medycznego jest zlecenie wystawione przez
osobę uprawnioną (m.in. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza nie udzielającego
świadczeń w ramach umowy z NFZ).
Każde zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przed realizacją podlega
zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest
pacjent. W tym celu, ubezpieczeni w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu powinni
dostarczyć zlecenie, drogą pocztową, osobiście lub przez inną osobę w ich imieniu –
z wyłączeniem świadczeniodawców i osób przez nich zatrudnionych oraz podwykonawców,
którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie
w wyroby medyczne oraz ich podwykonawców/ do jednego z punktów potwierdzania zleceń:
Lublin: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20 -124 Lublin, ul. Szkolna 16,
tel. /81/ 5310608, 5310592
Biała Podlaska: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12
c, tel. /83/ 3449326, 3449315,
Chełm: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1,
tel. /82/ 5622230, 5622231
Zamość: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3,
tel. /84/ 6776422
Potwierdzenie zlecenia można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
Potwierdzenia odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z wyłączeniem
zaopatrzenia comiesięcznego, dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy
albo inna osoba na podstawie:
 pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta lub
 zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta
uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.
Powyższego odbioru nie może dokonać świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz jego
podwykonawca.
Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (tj. pieluchomajtki, sprzęt
stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu):
Osobom uprawnionym na podstawie „Części A” zlecenia wystawionego przez lekarza/ felczera
na zaopatrzenie comiesięczne, Fundusz wydaje „Część B” tego zlecenia, która jest ważna
maksymalnie 12 miesięcy. Nie jest wymagane każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed
jego realizacją. Ubezpieczony może być zaopatrzony jednorazowo w środki „comiesięczne”,
maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
Realizacja zlecenia następuje u każdego Świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ.
Stosowna informacja znajduje się na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne (niecykliczne):
Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania,
określonym w rozporządzeniu1. W przypadku braku środków finansowych na realizację
świadczeń Oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie. .

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych - do wysokości limitu* posiadają:
1. Inwalidzi wojenni i wojskowi, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby
represjonowane,
2. Uprawniony żołnierz lub pracownik, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
3. Weteran poszkodowany, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa,
*ww. osobom przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby
uprawnionej do wystawienia zlecenia, do wysokości limitu finansowania ze środków
publicznych.

Prawo do wyrobów medycznych, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia
okresów użytkowania* posiadają:
1. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
2. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
* o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje każdorazowo osoba
uprawniona do wystawienia zlecenia.
Zasady uzyskiwania i potwierdzania zleceń na naprawę
Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego (podlegającego refundacji)
wystawia i potwierdza Oddział Funduszu. Który zrefundował dany przedmiot ortopedyczny.
Zlecenie można pobrać w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ lub w Delegaturach
Lubelskiego Oddziału (w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1061).).
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Ważne:
 świadczeniodawca zobowiązany jest do wydania pacjentowi pisemnej instrukcji
używania wyrobu medycznego,
 świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję wytwórcy dotyczącą
bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów
medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co
najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu MZ,
 w przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub
zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu
zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie jego nie
potwierdzenia,
 w sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne
dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył
z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia
przy pomocy faksu.

