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Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. 

 

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 9 marca br., 

przekazujemy stanowisko Koalicji wraz z uzasadnieniem.  

 

Po analizie propozycji zmian zawartych w projekcie rozporządzenia uznaliśmy, iż przy braku 

deklarowanych dodatkowych środków pieniężnych w planie finansowym NFZ na 2017 rok, nie 

będziemy odnosić się w niniejszym piśmie do limitów cenowych oraz ilościowych. Nasze 

stanowisko koncentruje się przede wszystkim na zmianach proponowanych w projekcie w zakresie 

listy osób uprawnionych do wypisywania zleceń, a także wyeliminowaniu absurdów, które 

poniższy projekt rozporządzenia niestety powiela. 

 

L.p.  Pozycja, 

której dotyczy 

uwaga  

Wyrób medyczny Zmiana zaproponowana  

w projekcie 

Stanowisko Koalicji wraz  

z uzasadnieniem  

1. 69 Rękaw uciskowy 

płaskodziany z krytym 

szwem, bez zawartości 

bawełny, z uciskiem 

nie mniejszym niż 20 

mmHg 

Poszerzenie osób 

uprawnionych do wystawiania 

zlecenia o lekarza 

spełniającego wymagania do 

wykonywania świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

opieki paliatywnej i 

hospicyjnej, realizowanych w 

warunkach domowych, o 

którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 

31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych  w 

zakresie wykonywania tych 

świadczeń 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę 

2. 70 Nogawica uciskowa 

płaskodziana z krytym 

szwem, bez zawartości 

Poszerzenie osób 

uprawnionych do wystawiania 

zlecenia o lekarza 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę 
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bawełny, z uciskiem 

nie mniejszym niż 30 

mmHg 

spełniającego wymagania do 

wykonywania świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

opieki paliatywnej i 

hospicyjnej, realizowanych w 

warunkach domowych, o 

którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 

31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych  w 

zakresie wykonywania tych 

świadczeń 

3. 84, 85, 86, 87 Aparat słuchowy na 
przewodnictwo 
powietrzne przy 
jednostronnym ubytku 
słuchu, albo dwa 
aparaty słuchowe na 
przewodnictwo 
powietrzne przy 
obustronnym ubytku 
słuchu 
 

Aparat słuchowy na 
przewodnictwo kostne 
przy jednostronnym 
ubytku słuchu, albo 
dwa aparaty słuchowe 
na przewodnictwo 
kostne przy 
obustronnym ubytku 
słuchu; z wyłączeniem 
aparatów słuchowych 
mocowanych na stałe 
 

Wkładka uszna 
wykonana 
indywidualnie 
 

Systemy 
wspomagające 
słyszenie 

Brak zmian Do osób uprawnionych do 

wystawiania zlecenia na 

zaopatrzenie w aparaty 

słuchowe proponujemy 

dodać możliwość 

wystawiania kontynuacji 

zlecenia przez lekarza 

podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) 

 

Uzasadnienie: 

Raz zdiagnozowany 

niedosłuch będzie jedynie 

postępował, chyba że 

lekarz specjalista stwierdzi 

inaczej i podejmie się jego 

leczenia. Taka możliwość 

pozwoli na skrócenie 

niepotrzebnych kolejek do 

specjalistów audiologii i 

foniatrii oraz 

otolaryngologów i 

laryngologów przy 

jednoznacznym 

zmniejszeniu ryzyka 

korupcji, które występują 

zazwyczaj przy niewielkiej 

grupie lekarzy 

uprawnionych do 

wypisywania zleceń, 

szczególnie w mniejszych 

miejscowościach.  
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4. 90 Cewniki jednorazowe 

do odsysania górnych 

dróg oddechowych do 

180 sztuk 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
zlecenia o pielęgniarkę lub 
położną, o której mowa w art. 
15a ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1251 i poz. 
2020) 
 
Poszerzenie osób 

uprawnionych do wystawiania 

kontynuacji zlecenia przez 

pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w art. 15a ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej przez okres do 6 

miesięcy od dnia określonego 

w dokumentacji medycznej 

W związku z możliwością 

wypisywania zleceń przez 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

poszerzeniem osób 

uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

pielęgniarkę i położną, 

proponujemy dodanie do 

listy osób uprawnionych 

do wypisywania zleceń 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy 

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka 

3. 91 Zestawy infuzyjne do 

osobistej pompy 

insulinowej 10 sztuk 

(obejmujące zbiornik 

na insulinę, wkłucie, 

łącznik i dren) 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarza posiadającego 
specjalizację w dziedzinie 
perinatologii, lekarz 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lekarza 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarkę lub 
położną, o której mowa w art. 
15a ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  
 
Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
pielęgniarkę lub położną, o 
której mowa w art. 15a ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej przez okres do 6 
miesięcy od dnia określonego 
w dokumentacji medycznej 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę 

4. 92  Proteza piersi Poszerzenie osób 

uprawnionych do wystawiania 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę 
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kontynuacji zlecenia przez 

lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej  

5. 93 Peruka Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarza posiadającego 
specjalizację w dziedzinie 
pulmonologii, lekarza 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie chorób płuc, 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, lekarza 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie medycyny 
rodzinnej, lekarza 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarza 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, pielęgniarkę 
lub położną, o której mowa w 
art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę 

6. 94, 95, 96, 97, 

98, 99 

Cewniki zewnętrzne do 

30 sztuk 

 

Cewniki urologiczne do 

4 sztuk lub w 

równowartości ich 

kosztu cewnik 

silikonowy 

 

Cewniki jednorazowe 

urologiczne do 180 

sztuk miesięcznie lub w 

równowartości ich 

kosztu jednorazowe 

hydrofilowe cewniki 

urologiczne 

 

Worki do zbiórki 

moczu z odpływem do 

12 sztuk 

 

Worki do zbiórki 

moczu w ilości do 12 

sztuk w przypadku 

nefrostomii lub w 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarza posiadającego 
specjalizację w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, 
lekarza posiadającego 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarza 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarz 
posiadającego specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, pielęgniarkę 
lub położną, o której mowa w 
art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  
 
Poszerzenie osób 

uprawnionych do wystawiania 

kontynuacji zlecenia przez 

pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w art. 15a ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej przez okres do 6 

Nazwę cewnik zewnętrzny 

proponujemy zastąpić 

określeniem cewniki 

zewnętrzny (nakładka na 

prącie) w systemie z 

workiem na mocz 

 

Uzasadnienie:  

Jest to trafniejsza nazwa. 

Określenie „cewnik” 

powinien zostać 

zarezerwowany do 

pozostałej grupy 

cewników  

  

W związku z możliwością 

wypisywania zleceń przez 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

poszerzeniem osób 

uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

pielęgniarkę i położną, 

proponujemy dodanie do 

listy osób uprawnionych 
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równowartości ich 

nabycia inny sprzęt 

urologiczny (np. 

cewniki urologiczne, 

paski mocujące itp.) 

 

Worki stomijne 

samoprzylepne 

jednorazowego użycia 

w ilości do 90 sztuk w 

systemie 

jednoczęściowym lub 

w równowartości ich 

kosztu worki i płytki w 

systemie 

dwuczęściowym lub 

inny sprzęt stomijny: 

zestawy irygacyjne, 

nocne zbiorniki na 

mocz, pasty, pudry 

oraz paski, 

półpierścienie, 

pierścienie o 

właściwościach 

uszczelniających lub 

gojących, produkty do 

usuwania sprzętu 

stomijnego lub do 

ochrony skóry wokół 

stomii 

miesięcy od dnia określonego 

w dokumentacji medycznej 

do wypisywania zleceń 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy    

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka 

7. 100, 101 Pieluchomajtki do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie pieluchy 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie majtki 

chłonne do 60 sztuk 

miesięcznie lub 

zamiennie podkłady do 

60 sztuk miesięcznie 

lub zamiennie wkłady 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, pielęgniarkę 
lub położną, o której mowa w 
art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  
 
Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 

Na liście osób 

uprawnionych do 

wypisywani zleceń na 

środki absorpcyjne 

pominięto lekarza 

posiadającego 

specjalizację w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii 

 

Uzasadnienie: 

Obecnie w rozporządzeniu 
do wypisywania zleceń 
uprawniony jest lekarz 
specjalizacji w dziedzinie 
ginekologii onkologicznej, 
którego należy zastąpić 
lekarzem posiadającym 
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pielęgniarkę lub położną, o 
której mowa w art. 15a ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej przez okres do 12 
miesięcy od dnia określonego 
w dokumentacji medycznej 
 
 
 

specjalizację w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii.  
Warto jednocześnie 

podkreślić, iż w 

omawianym projekcie 

rozporządzenia w pozycji 

95. („cewniki urologiczne 

do 4 sztuk” ) oraz 96. 

(„cewniki jednorazowe 

urologiczne do 180 

sztuk”), do osób 

uprawnionych do 

przepisywania zleceń 

został dodany lekarz 

posiadający specjalizację w 

dziedzinie położnictwa i 

ginekologii. W przypadku 

środków absorpcyjnych 

taka zmiana również 

powinna nastąpić 

 

Alternatywnie, w związku 

z możliwością 

wypisywania zleceń przez 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

poszerzeniem osób 

uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

pielęgniarkę i położną, 

proponujemy dodanie do 

listy osób uprawnionych 

do wypisywania zleceń 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy 

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka 
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8. 100, 101 Pieluchomajtki do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie pieluchy 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie lub 

zamiennie majtki 

chłonne do 60 sztuk 

miesięcznie lub 

zamiennie podkłady do 

60 sztuk miesięcznie 

lub zamiennie wkłady 

anatomiczne do 60 

sztuk miesięcznie 

Brak zmian w kryteriach 

chorobowych 

Należy usunąć zapis 

wykluczający osoby ze 

zdiagnozowanym 

wysiłkowym 

nietrzymaniem moczu z 

listy osób uprawnionych 

do nabycia 

refundowanych środków 

absorpcyjnych. 

 

Uzasadnienie: 

W krajach Unii 

Europejskiej obowiązuje 

jedno uniwersalne 

kryterium, jakim jest 

„nietrzymanie moczu”, 

Wysiłkowe nietrzymanie 

moczu także jest efektem 

choroby/upośledzenia 

ciała. Człowiek nie może 

nad tym kontrolować. 

Obecny zapis wręcz 

prowokuje do omijania i 

fałszowania diagnozy  

9.  103, 104, 105 Nebulizator (generator 
aerozolu) lub głowica 
do inhalatora 
membranowego 
 
Sprężarka powietrza 
lub inhalator 
membranowy 
 
Sprzęt do 
indywidualnej 
fizjoterapii układu 
oddechowego - 
urządzenia do drenażu, 
wytwarzające 
podwyższone lub 
zmienne ciśnienie 
wydechowe 
 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lekarzy 
spełniających wymagania do 
wykonywania świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i 
hospicyjnej, realizowanych w 
warunkach domowych, o 
którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w 
zakresie wykonywania tych 
świadczeń 

W związku możliwością 

wypisywania zleceń przez 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

poszerzeniem osób 

uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

pielęgniarkę, proponujemy 

dodanie do listy osób 

uprawnionych do 

wypisywania zleceń 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy 

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany lekarz 

ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka  
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10. 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 

112 

Pończocha kikutowa - 
po pełnej amputacji 
lub w przypadku 
wrodzonego braku w 
obrębie stopy do 12 
sztuk 
 
Pończocha kikutowa - 
po amputacji lub w 
przypadku wrodzonego 
braku w obrębie 
podudzia do 12 sztuk 
 
Pończocha kikutowa - 
po amputacji lub w 
przypadku wrodzonego 
braku w obrębie uda 
do 12 sztuk 
 
Majteczki - po 
wyłuszczeniu lub w 
przypadku wrodzonego 
braku w stawie 
biodrowym do 12 sztuk 
 
Pończocha kikutowa - 
po amputacji lub w 
przypadku wrodzonego 
braku w obrębie 
przedramienia do 12 
sztuk 
 
Pończocha kikutowa - 
po amputacji lub w 
przypadku wrodzonego 
braku w obrębie 
ramienia do 12 sztuk 
 
Pończocha kikutowa - 
po pełnej amputacji 
lub w przypadku braku 
kończyny górnej do 12 
sztuk 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
fizjoterapeutę, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie medycyny 
rodzinnej, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lekarzy 
spełniających wymagania do 
wykonywania świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i 
hospicyjnej, realizowanych w 
warunkach domowych, o 
którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w 
zakresie wykonywania tych 
świadczeń, pielęgniarkę lub 
położną, o której mowa w art. 
15a ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej 

W związku możliwością 

wypisywania zleceń przez 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

poszerzeniem osób 

uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

pielęgniarkę i położną, 

proponujemy dodanie do 

listy osób uprawnionych 

do wypisywania zleceń 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy 

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka 

 

11. 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 

119, 120, 121, 

122 

Pas przepuklinowy 
pachwinowy 
jednostronny 
 
Pas przepuklinowy 
pachwinowy 
obustronny 
 
Pas brzuszny 
 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadający specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, 

W związku z poszerzeniem 

osób uprawnionych do 

wystawiania zlecenia o 

felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz 

pielęgniarkę i położną, 

proponujemy dodanie do 

listy osób uprawnionych 

do wypisywania zleceń 

http://www.niesamodzielnym.pl/
http://www.niesamodzielnym.pl/


 
 

 

 
 
 
 
 
 

tel.: +48 (22) 279 49 07 

e-mail: info@niesamodzielnym.pl  

www.niesamodzielnym.pl 

 

Biuro Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” 

Związek Stowarzyszeń, KRS: 0000659917 
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa 

 

Poduszka 
przeciwodleżynowa 
pneumatyczna 
 
Materac 
przeciwodleżynowy (z 
wyłączeniem materacy 
piankowych) 
 
Kula łokciowa ze 
stopniową regulacją 
 
Kula łokciowa z 
podparciem na 
przedramieniu 
 
Kula pachowa 
 
Trójnóg albo czwórnóg 
 
Laska dla niewidomych 
(biała) 

fizjoterapeutów, felczera 
ubezpieczenia zdrowotnego, 
lekarzy spełniających 
wymagania do wykonywania 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki paliatywnej i 
hospicyjnej, realizowanych w 
warunkach domowych, o 
którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
31d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych  w 
zakresie wykonywania tych 
świadczeń, pielęgniarkę lub 
położną, o której mowa w art. 
15a ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej 

lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego w miejsce 

wszystkich wymienionych 

na liście lekarzy 

 

Uzasadnienie:  

Każdy dyplomowany 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego ma większe 

kwalifikacje niż felczer czy 

pielęgniarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  123.  Balkonik albo 
podpórka ułatwiająca 
chodzenie 

Brak zmian Proponujemy dodanie 

zamiennie chodzika 

 

Uzasadnienie: 

Chodzik dodatkowo 

posiada hamulce i 

ławeczkę  

12.  127 Wózek inwalidzki 
ręczny 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie neurochirurgii, 
Lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej, lekarzy 
spełniających wymagania do 
wykonywania świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i 
hospicyjnej, realizowanych w 
warunkach domowych, o 
którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę  
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2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w 
zakresie wykonywania tych 
świadczeń 

13.  128 Wózek inwalidzki 
dziecięcy 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lekarzy 
posiadający specjalizację w 
dziedzinie pediatrii, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie chorób 
wewnętrznych, lekarzy 
posiadających specjalizację w 
dziedzinie neurochirurgii, 
lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej  

Popieramy 

zaproponowaną zmianę  

14.  129 Wózek inwalidzki 
wykonany ze stopów 
lekkich z systemem 
szybkiego demontażu 
kół, składany, dla osób 
samodzielnie 
poruszających się na 
wózku 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
neurochirurgii 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę  

15. 132, 133 Siedzisko ortopedyczne 
dla dzieci stabilizujące 
plecy i głowę 
 
Pełzak do raczkowania 
 

Poszerzenie osób 
uprawnionych do wystawiania 
kontynuacji zlecenia przez 
lekarzy posiadających 
specjalizację w dziedzinie 
pediatrii, lekarzy 
podstawowej opieki 
zdrowotnej 

Popieramy 

zaproponowaną zmianę  

16. 134, 135 Transmiter/Nadajnik 
do Systemu Ciągłego 
Monitorowania 
Glikemii w czasie 
rzeczywistym (CGM-
RT) 
 
Sensor/Elektroda 
do Systemu Ciągłego 
Monitorowania 
Glikemii w czasie 
rzeczywistym (CGM-
RT) do 4 sztuk 

Wprowadzenie nowych 
wyrobów na listę 
refundowanych wyrobów 
medycznych  

Popieramy 

zaproponowaną zmianę  

 

Reprezentując środowisko organizacji, instytucji i osób działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych, a także ich opiekunów, wyrażamy opinię, że 

konieczne jest dalsze doprecyzowanie proponowanych przepisów, w celu wyeliminowania 
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powielanych latami absurdów, będących utrudnieniami dla pacjentów oraz uprawnionych 

osób do wypisywania zleceń i ich wydawania.  

 

 

Z wyrazami poważania, 

 
 

dr Elżbieta Szwałkiewicz 

Prezes Zarządu  
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