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Protezy piersi w Polsce są refundowane do wysokości limitu, co oznacza,
że Pacjentki realizujące zaopatrzenie w ramach refundacji, odbierają
protezę do wysokości limitu lub dopłacają różnicę wynikająca z ceny
produktu minus refundacja.

u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia
okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany       
 w stanie fizycznym w wyniku:

zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu
użytkowania wyrobu medycznego,
rehabilitacji;                   
rozwoju fizycznego;

wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego
do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne  z podstawowymi
kryteriami przyznawania tego wyrobu”.

Z dniem 1 grudnia 2021 roku zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”, przepisy
wprowadzają zmianę rozszerzajac grupę limitową P.92 Proteza piersi o nowe kryteria przyznawania
wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu.

Do okresu użytkowania zostały dodane ***, które określają „Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów
medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

W przypadku 
pacjentów, posiadających
uprawnienia dodatkowe,

wynikające z Ustawy 
„Za życiem” (Kod 47ZN,
47DN) liczba sztuk na

miesiąc jest 
nielimitowana.

Wyroby medyczne

Osoby uprawnione do wystawiania
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby
medyczne

Limit finansowania ze środków
publicznych

Wysokość udziału własnego
świadczeniobiorcy w limicie
finansowania ze środków
publicznych*

Kryteria przyznania

Okres użytkowania

Proteza piersi

280 zł

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii
nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

0%

operacyjne leczenie nowotworów piersi; 
wady rozwojowe; urazy

raz na 2 lata***



Jak poprawnie wypełnić zlecenie na zaopatrzenie w protezę piersi

W przypadku skórcenia okresu użytkowania, musi zostać 
uzupełniona przez lekarza część zlecenia:

zasadach refundacji i obowiązujących limitach refundacyjnych,
wzorze zlecenia na wyroby medyczne,
kodzie refundacyjnym, 
adresach lokalnych oddziałów NFZ,
o produktach Amoena.

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia powinna przekazać pacjentowi jego wydruk zlecenia. 
W górnej części dokumentu znajduje się unikalny numer identyfikacyjny nadany przez NFZ, który wraz        
 z numerem PESEL jest niezbędny do realizacji zlecenia.

Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone jest przez lekarza elektronicznie 
w systemie NFZ (e-potwierdzenie) i można je zrealizować w dowolnym sklepie medycznym.

Zachęcamy do kontaktu, gdzie pod numerem 22 436 87 05 czekają konsultanci, gotowi udzielić informacji o: 

 Skorzystaj z profesjonalnej porady już dziś!
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