Refundacja
sprzętu
stomijnego
Płytki oraz worki stomijne
Coloplast są w Polsce
w 100% refundowane,
co oznacza, że Pacjenci
realizujący zaopatrzenie
w ramach refundacji nie
płacą za sprzęt stomijny.
Refundacji podlegają także
środki pielęgnacyjne Brava.*

Ważne
od 1 stycznia
2020 roku

* Wyjątek stanowi Brava Dezodorant w płynie, który nie podlega refundacji w Polsce.

Zlecenia na sprzęt stomijny w Polsce realizowane są w ramach
miesięcznych limitów kwotowych, które opisane zostały w poniższej tabeli.
Obecnie obowiązują poniższe limity refundacji sprzętu stomijnego:

Rodzaj stomii

Kod

Ileostomia
Kolostomia
Urostomia
Przetoki ślinowe

P.99

Kwota
refundowana
przez NFZ
na 1 miesiąc

Liczba sztuk
na miesiąc
(okienko na
Zleceniu
I.C.1.7)

400,00 zł

90 sztuk

300,00 zł

90 sztuk

480,00 zł

90 sztuk

400,00 zł

90 sztuk

Liczba sztuk dla osób
posiadających dodatkowe
uprawnienia (orzeczenie
o niepełnosprawności
w stopniu znacznym
oraz kod: 47ZN, 47DN,
47ZND)
Aby osoba uprawniona
otrzymała wyższy niż
przysługujący limit sztuk,
liczba sztuk na miesiąc
wpisana w Zleceniu musi
być większa
niż 90 sztuk.

Aby uzyskać zlecenie uprawniające do odbioru sprzętu stomijnego w ramach
refundacji należy udać się do osoby uprawnionej (lekarz, pielęgniarka, położna,
felczer).
Warunkiem uzyskania zlecenia dla osoby, której przysługują dodatkowe
uprawnienia np. dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jest okazanie
osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dokumentu zaświadczającego
nabycie uprawnień np. orzeczenie.
Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone elektronicznie
w systemie NFZ (e-potwierdzenie) można realizować w dowolnym sklepie
medycznym.
Szczegółowa instrukcja jak realizować zlecenie znajduje się w załączonej ulotce
„Nowe zasady realizacji zleceń na sprzęt stomijny”.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące refundacji
skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem
Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast 800 300 300
czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
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