
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„ PRZY BASENIE” 

 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

INSTRUKCJA 
- SPOSÓB REALIZACJI 

E- ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE 

Data wprowadzenia 
 
10.09.2020r 
 
 

 Podpis Prezesa Zarządu 
 
 

 

Co to są wyroby medyczne 

 Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, 
kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, 
pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny ( Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. 
zm.). 

1.  W celu otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne, należy  umówić się na wizytę w 
przychodni, ewentualnie domową lub też teleporadę do swojego lekarza. Można  
zadzwonić codziennie  (od poniedziałku do piątku ) na jeden z poniższych numerów, 
w godzinach od 7:30 do 18:00. Natomiast w Fili w Targanicach w godzinach pracy 
placówki. 

1) Andrychów 

a) CENTRALA – z  możliwością przełączenia do wszystkich gabinetów: 

w  Poradni  Dziecięcej          33 870 49 80,  
w  Poradni   dla Dorosłych   33 870 49 90, 

b)  telefony dodatkowe  do rejestracji -                                                                     
w Poradni  Dziecięcej                     33 444 67 66,                                                                          
w Poradni  dla Dorosłych              33 444 67 33.                  

2)  Filia Targanice  telefon stacjonarny         33 875 12 27. 

2. E-zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz. Może je także wystawić, na 
polecenie lekarza , uprawniona pielęgniarka,  ( art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.). E-zlecenia wystawia się  za 
pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ– eZWM (system 
weryfikacji zleceń) 



3. E-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres 
nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. 

4. Zlecenie jest  zweryfikowane w trakcie wypisania. Nie można go zrealizować  za miesiące, 
które już upłynęły. 

5. Nie wystawiamy zleceń  poza systemem informatycznym ( na starym druku ). 
6. Wystawienie e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenie go przez system e-ZWM 

dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zleceń. Po pozytywnej weryfikacji 
e-zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana informacja o wygenerowanym przez system e-
ZWM jego numerze  ( telefonicznie, SMS, e-mail ). 

7. Realizacja e-zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez 
pacjenta otrzymanego  numeru  e-zlecenia i numeru PESEL pacjenta - bez wydruku 
papierowego. 
Na życzenie pacjent może także otrzymać wydruk w wersji papierowej. 

8. Należy pamiętać, że po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie 
automatycznie przypisane do  danej firmy i nie będzie można go jednocześnie 
zarejestrować w innej  placówce. 

9. Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów  medycznych do wysokości limitu finansowania ze 
środków publicznych przysługuje: 

• inwalidom wojennym i wojskowym, 
• cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, 
• osobom represjonowanym, 
• uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
• weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 
Osoby wskazane powyżej są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu 
potwierdzającego przysługujące uprawnienie (stosowna legitymacja). 

Wystawiający e-zlecenie jest obowiązany wpisać na tym e-zleceniu rodzaj, numer, datę 
wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia. 

10. Prawo do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych, z uwzględnieniem wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy 
określonego w przepisach przysługuje: 

• świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na 
podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, 
pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, 
przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o 



której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania 
ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań 
medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego 
zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do 
wystawienia zlecenia, 

• Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie: 
◦  o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
◦  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. 

Osoby posiadające uprawnienia dodatkowe, są obowiązane do okazania wystawiającemu 
zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienie (zaświadczenie 
„ustawa za życiem”, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i 
termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia. 

 

 

 



 

 


