ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
PODKŁADY, PAMPERSY:
Wraz z postępem choroby staną się nieodłącznym elementem codziennej opieki nad
pacjentem.
Refundacja ze środków NFZ:
Konieczne jest skierowanie od lekarza (np. rodzinnego): „zlecenie na zaopatrzenie w środki
pomocnicze przysługujące comiesięcznie” (najlepiej na 12 miesięcy). Zlecenie takie musi być
potwierdzone przez Oddział Wojewódzki NFZ, do którego pacjent przynależy (do
potwierdzenia zlecenia konieczny jest aktualny dowód ubezpieczenia). Po zakup
przedmiotów udajemy się do apteki bądź sklepu medycznego/ortopedycznego posiadającego
umowę z NFZ.
NFZ finansuje środki pomocnicze do kwoty wyznaczonego przez Ministra Zdrowia limitu.
Jeżeli cena produktu przekracza ten limit i stopień refundacji – różnicę dopłaca pacjent.
WAŻNE: Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ważne są przez 30 dni od
daty wystawienia ich przez lekarza.
Dofinansowanie z PCPR (ze środków PFRON):
Kwotę, którą dopłacimy (lub jej część) mogą nam zwrócić wyżej wymienione instytucje. By o
taki zwrot się ubiegać należy dostarczyć do odpowiedniego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie:
•

•
•
•
•
•

wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych (do pobrania ze strony internetowej odpowiedniego PCPRu lub
osobiście)
kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów (czasem zawarte już w gotowym
formularzu wniosku)
kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca się ubiega,
nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konto
wnioskodawcy).
fakturę zakupu lub tzw. fakturę proforma (w przypadku, gdy sprzęt nie został jeszcze
zakupiony np. ze względu na brak środków) Faktura musi zawierać cenę nabycia
przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą
opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego, wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego
zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze.

Znajdź swój PCPR:
http://pcpr.info/znajdzswojpcpr

ŁÓŻKO:

źródło obrazka:filmspot.com.pl
Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie jest nieodzowną koniecznością w kolejnych
stadiach choroby. Bardzo ułatwia opiekę nad chorym.
Łóżko możemy wypożyczyć (wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego przy Domach Pomocy
Społecznej, parafiach, PCPR) bądź zakupić (allegro, hasło: łóżko rehabilitacyjne). Koszt
używanego to około 1000zł
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
Na wniosek z NFZ możemy uzyskać refundację.

MISKA DO MYCIA GŁOWY CHOREGO:

Koszt: ok 80-90zł
Źródło: allegro (hasło: miska do mycia głowy)

PIELĘGNACJA:
W przypadku chorego już leżącego opiekę znacznie ułatwiają „mokre chusteczki” i specjalne
pianki myjące w sprayu, do kupienia w aptece/sklepie ortopedycznym

Przydatne informacje:
1. lista sprzętów oraz stopień ich refundacji w ramach NFZ wraz ze specjalizacjami
lekarskimi, które mogą na nie wypisać zlecenia:
Dz.U. 2013 poz. 1565
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565
2. Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne NFZ
http://www.nfz-warszawa.pl/index/pacjent/zosp/zasady/30012014

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON – uwaga!! Kryterium
finansowe!
By uzyskać dodatkowe dofinansowanie zakupionego sprzętu/zaopatrzenia
medycznego nie wolno przekroczyć określonego dochodu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona ważnym orzeczeniem

•
•
•
•
•

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów, lub
o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności
lub też
o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

Osoba niepełnosprawna musi spełniać kryterium dochodowe.
Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na
podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
dofinansowanie nie przysługuje.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
Wymagane dokumenty:
W przypadku, gdy wnioskodawca
dofinansowania ze środków PFRON:

dokonał

zakupu

przed

uzyskaniem

•

•

•

Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do
pobrania).
Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności
albo kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał
orzeczenia do wglądu).
Faktura określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i kwotę udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma środków na dokonanie zakupu przed
uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON:
•

•

•

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze (Pobierz w zakładce po lewej stronie,
wnioski do pobrania).
Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności
albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r./ oryginał
orzeczenia do wglądu/
Fakturę proforma określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub
środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem
realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z potwierdzoną
za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie
kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
wypełnioną
w
części
II
przez
NFZ.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z
dokumentami PCPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego
dofinansowania oraz o terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do
dokonania przelewu na konto realizatora zlecenia. W wymaganym terminie
należy dostarczyć oryginał faktury na przelew wraz z potwierdzoną za
zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze oraz dowód wpłaty udziału własnego.

źródło: www.pcpr-przasnysz.pl

