
Pacjentka udaje się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia*, 
która przygotuje zlecenie.

Lekarz:
Lekarz wypełnia ręcznie nowy formularz zlecenia lub 
dotychczasowy druk, który będzie honorowany przez NFZ do 31 
marca 2020 roku. 

Pacjentka otrzymuje:
Wypisany ręcznie formularz zlecenia ważny przez okres kolejnych 
12 miesięcy. 

Pacjentka z wypisanym przez lekarza zleceniem udaje się do 
oddziału NFZ, celem potwierdzenia uprawnień. Pacjentka musi 
mieć przy sobie dokument tożsamości. 

NFZ potwierdza uprawnienia do odbioru produktu refundowanego.

Pacjentka udaje się do sklepu medycznego z: 

•  wydrukiem zlecenia na wyroby medyczne wydanym przez
lekarza;

•  wydrukiem potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów
refundowanych wydanym przez NFZ.

SkLeP meDyczny:
Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne zgodnie informacjami 
zawartymi na zleceniu. 

Pacjentka pozostawia zlecenie w sklepie medycznym.

System
tradycyjny

Wizyta w NFZ 
– potwierdzenie

zlecenia

KROK 2

Pacjentka udaje się do osoby uprawnionej do wystawienia 
zlecenia*, która przygotuje zlecenie i potwierdzi je w NFZ za 
pomocą platformy eZWM. 

Lekarz:
Lekarz wypełnia i potwierdza elektroniczne zlecenie na platformie 
eZWM, następnie drukuje dokument i opatrza go pieczątką 
imienną oraz podpisem. 

Pacjentka otrzymuje:
•  Wydruk zlecenia na wyroby medyczne ważny przez okres

kolejnych 12 miesięcy.

•  Wydruk potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów
refundowanych.

Jeśli Pacjentka otrzyma zlecenie i potwierdzenie uprawnień 
wydrukowane z platformy eZWM, nie musi udawać się już do 
punktu potwierdzeń w NFZ. Może od razu skierować się do sklepu 
medycznego po odbiór wyrobu medycznego.

System Elektroniczny
(e-potwierdzenie)

Wizyta u lekarza 
– wystawienie

i potwierdzenie zlecenia

KROK 1

TAK NIE

NFZ

Pacjentka udaje się do sklepu medycznego z: 

•  wydrukiem zlecenia na wyroby medyczne;

•  wydrukiem potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów
refundowanych.

SkLeP meDyczny:
Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne zgodnie z informacjami 
zawartymi na zleceniu. 

Pacjentka pozostawia zlecenie w sklepie medycznym. 

Wizyta w sklepie medycznym 
– odbiór/zakup wyrobu

medycznego

KROK 2

aktuaLne zaSaDy reaLizacji zLeceń na Protezę PierSi i nakłaDkę moDeLujĄcĄ (Protezę częŚcioWĄ)

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w  życie nowe przepisy dotyczące wystawiania i  realizacji zleceń na wyroby medyczne w  związku z  wprowadzeniem 
e-potwierdzenia zlecenia. Pacjenci zgodnie z nowymi przepisami nie będą musieli udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia, zrobią to podczas
wizyty u lekarza.

Wizyta u lekarza 
– wystawienie zlecenia

KROK 1

Wizyta w sklepie medycznym 
– odbiór/zakup wyrobu

medycznego

KROK 3

zaPytaj Lekarza WyStaWiajĄcego zLecenie czy ma DoStęP Do eLektronicznego Sytemu nFz 
(e-PotWierDzenie)

* Uzyskanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne możliwe jest u lekarza, posiadającego
specjalizację w dziedzinie: podstawowej opieki zdrowotnej – POZ, chirurgii ogólnej, chirurgii
onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii, ginekologii onkologicznej,
radioterapii onkologicznej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub
rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
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