
 

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przez:  

osoby uprawnione oraz pielęgniarki i położne 

 
1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia                   
2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie 
określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez 
NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich 
finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. 
Przedmiotowe rozporządzenie  zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów 
medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w 
wyroby medyczne.   
 
Zgodnie z art. 38. 1. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, 
zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. 
Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia 
zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach. 

2. Udział środków publicznych w cenie wyrobu medycznego nie może być niższy niż kwota 
stanowiąca 50% jego limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 4. 

3. Limit finansowania ze środków publicznych określony dla naprawy wyrobu medycznego 
może być wykorzystany przez świadczeniobiorcę do dokonania naprawy tego wyrobu w 
ustalonym dla niego okresie użytkowania. W przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu 
części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu 
proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego 
miesiąca. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie: 
1)   osoby uprawnionej, 
2)   pielęgniarki i położnej 
- z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału 
własnego świadczeniobiorcy w tym limicie i kryteria ich przyznawania, 
3)   okresy użytkowania oraz limity cen ich napraw 
- uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania, oraz 
możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
ze środków publicznych. 
5. Zlecenie na zaopatrzenie zawiera: 
1)   dane świadczeniobiorcy: 
a)  imię i nazwisko, 
b)  adres zamieszkania, 
c)  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 



2)   określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia wraz z pisemnym 
uzasadnieniem; 
3)   dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie; 
4)   potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym; 
5)   potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadczeniodawcy. 
6. Zlecenie naprawy zawiera: 
1)   dane świadczeniobiorcy: 
a)  imię i nazwisko, 
b)  adres zamieszkania, 
c)  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
2)   określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem naprawy wraz z pisemnym 
uzasadnieniem; 
3)   potwierdzenie uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego; 
4)   potwierdzenie naprawy wyrobu medycznego u świadczeniodawcy. 

Powyższe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1141 z 
późn. zm.). Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kontynuacji wydawania 
określonych takich jak (cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe 
urologiczne, worki do zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne, 
pieluchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne) wyrobów medycznych na 
zlecenie są pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną 
będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u 
świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej; 

 


