
Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania 
dotyczące refundacji – skontaktuj się z nami.

Potwierdzanie zlecenia w NFZ 
(e-potwierdzenie) 

Realizacja zlecenia maksymalnie 
na pół roku

Zasady realizacji zleceń 
na cewniki jednorazowe 
urologiczne



Lekarz:
•	 Wystawia zlecenie w elektronicznym systemie NFZ
•	 Potwierdza uprawnienia Pacjenta w systemie NFZ
 
Pacjent otrzymuje:
•	  Wydruk zlecenia na wyroby medyczne na okres od 1 do 12 miesięcy
•	 Wydruk potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów 

refundowanych

Jeśli Pacjent otrzymał wydrukowane z systemu NFZ zlecenie 
i potwierdzenie nie musi iść do punktu potwierdzeń w NFZ. Może 
skierować się do sklepu medycznego po odbiór wyrobów medycznych.

Pacjent lub osoba upoważniona przychodzi do tego samego sklepu 
medycznego z numerem zlecenia oraz dokumentem potwierdzającym 
jego tożsamość.

Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne Pacjentowi w zależności  
od informacji w zleceniu, maksymalnie na 6 miesięcy.

System Elektroniczny
(e-potwierdzenie)

Wizyta Pacjenta  
u lekarza

KROK 1

Pacjent przychodzi do sklepu medycznego z:
•	 Wydrukiem zlecenia na wyroby medyczne
•	 Wydrukiem potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów 

refundowanych
 
Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne Pacjentowi na okres  
od 1 do 6 miesięcy zgodnie z decyzją Pacjenta. Pacjent zostawia zlecenie 
w sklepie medycznym. 

Jeśli Pacjent decyduje się na częściowy odbiór powinien zanotować sobie 
numer zlecenia, który będzie potrzebny przy kolejnej wizycie w sklepie.
Realizacja całego zlecenia musi odbyć się w tym samym sklepie.

KoLeJNa WiZyta 
Pacjenta w sklepie 

medycznym

KROK 3

PieRWSZa WiZyta 
Pacjenta w sklepie 

medycznym

KROK 2

TAK

Zapytaj czy Twój lekarz wystawiający zlecenie ma dostęp do Elektronicznego systemu NFZ (e-potwierdzenie) 



Lekarz:
•	  Wypełnia ręcznie formularz zlecenia
 
Pacjent otrzymuje:
•	 Wypisany ręcznie formularz zlecenia na okres od 1 do 6 miesięcy

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

NFZ potwierdza uprawnienia Pacjenta do odbioru produktu 
refundowanego na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Po upływie 6 miesięcy, Pacjent musi ponownie udać się na wizytę do osoby 
uprawnionej do wystawiania zleceń, a następnie do NFZ celem 
potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów refundowanych.

Pacjent przychodzi do sklepu medycznego z:
•	 Wydrukiem zlecenia na wyroby medyczne
•	 Wydrukiem potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów 

refundowanych

Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne Pacjentowi na okres od 1 do 6 
miesięcy zgodnie z decyzją Pacjenta. 

Jeśli Pacjent decyduje się na częściowy odbiór powinien zanotować sobie 
numer zlecenia, który będzie potrzebny przy kolejnej wizycie w sklepie.
Realizacja całego zlecenia musi odbyć się w tym samym sklepie.

Pacjent lub osoba upoważniona przychodzi do tego samego sklepu 
medycznego z numerem zlecenia oraz dokumentem potwierdzającym jego 
tożsamość.

Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne Pacjentowi w zależności  
od informacji w zleceniu, maksymalnie na 6 miesięcy.

System
tradycyjny

Wizyta Pacjenta  
u lekarza

KROK 1

NFZ

KROK 2

PieRWSZa WiZyta 
Pacjenta w sklepie 

medycznym

KROK 3

KoLeJNa WiZyta 
Pacjenta w sklepie 

medycznym

KROK 4

NIE

Zapytaj czy Twój lekarz wystawiający zlecenie ma dostęp do Elektronicznego systemu NFZ (e-potwierdzenie) 



Zachęcamy do kontaktu  
z Telefonicznym Centrum Pacjenta Coloplast,  
gdzie pod bezpłatnym numerem 800 300 300  
czekają konsultanci, gotowi udzielić informacji o: 

•	 zasadach refundacji sprzętu urologicznego  

i obowiązujących limitach refundacyjnych

•	 wzorach zleceń na wyroby medyczne

•	 kodach refundacyjnych 

•	 adresach lokalnych oddziałów NFZ 

 
Skorzystaj z bezpłatnej, profesjonalnej porady już dziś.

Coloplast Sp. z o.o., ul. inflancka 4, 00-189 Warszawa, tel. (22) 535 60 00, fax (22) 535 60 74, www.coloplast.pl 

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast a/S.  
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