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Ginekolog uprawniony do wypisywania zleceń 
na refundowane środki absorpcyjne
Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Monika Gackiewicz

29 maja br. Konstanty Radziwiłł podpisał nowe roz-
porządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wy-
robów medycznych wydawanych na zlecenie. Mimo 
stosunkowo niewielkich zmian, wprowadzona została 
bardzo istotna, szczególnie dla kobiet, mo-
dyfikacja, o którą zabiegały od lat organiza-
cje pacjenckie. W stosunku do rozporządze-
nia z 6 grudnia 2013 r., powiększono grono 
lekarzy uprawnionych do wypisywania zle-
ceń na refundowane wyroby chłonne o: le-
karza posiadającego specjalizację w dziedzi-
nie medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób 
wewnętrznych oraz, co szczególnie istotne, 
położnictwa i ginekologii. Nowe uprawnie-
nia dostały również pielęgniarki i położne, 
które będą mogły samodzielnie, bez nadzoru 
lekarza, wypisywać zlecenia na środki ab-
sorpcyjne.

Konsultacje społeczne przyniosły efekt
Pierwotna wersja znowelizowanego roz-
porządzenia została skierowana do kon-
sultacji społecznych 21 marca bieżące-
go roku. Nie znalazła się w niej propozycja objęcia 
uprawnieniami do wypisywania zleceń wszystkich gi-
nekologów i położników. Nadal uprawnionym miał 
być wyłącznie ginekolog onkologiczny. W ostatecz-
nej wersji rozporządzenia, które weszło w życie od 
1 czerwca, do grona personelu medycznego uprawnio-
nego do przepisywania zleceń na: majtki chłonne, pie-
luchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomicz-
ne i podkłady zostali dodani ginekolodzy i położnicy. 
O dopisanie tej grupy lekarzy do listy postulowali za-
równo pacjenci, jak i lekarze.
- O ile lekarze medycyny rodzinnej, pediatrii czy też cho-
rób wewnętrznych mogli wypisywać zlecenia na refun-
dowane środki chłonne posiadając status lekarza POZ, 
o tyle ginekolodzy byli wyraźnie pominiętą grupą leka-
rzy w tym systemie, co my, szczególnie pacjentki, odczu-
wałyśmy na co dzień. Dlatego jako organizacja skupiają-
ca pacjentów cierpiących na różne rodzaje nietrzymania 
moczu, wielokrotnie apelowaliśmy do Ministra Zdrowia 
o poprawę sytuacji chorych w zakresie dostępności środków 
chłonnych. Bardzo cieszymy się, że jeden z naszych postula-
tów został uwzględniony i ginekolodzy będą mogli wresz-

cie przepisywać zlecenia na refundowane środki absorpcyj-
ne. To właśnie lekarze ginekolodzy najczęściej podejmują 
się leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Absurdem był 
zakaz wypisywania przez nich wyrobów medycznych bę-

dących podstawą higieny przy tej dolegliwości - komentu-
je Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM 
„UroConti”.

Pielęgniarki coraz bardziej samodzielne
W nowym rozporządzeniu zmianie uległ również za-
kres uprawnień pielęgniarek i położnych posiadających 
tytuł specjalisty, bądź z ukończonymi studiami wyższy-
mi. Obecnie, oprócz możliwości kontynuacji zlecenia 
wypisanego przez lekarza, pielęgniarki spełniające wy-
mienione warunki uzyskały także prawo do samodziel-
nego przepisania zlecenia na wyroby chłonne. 
- Pozytywnie oceniamy również zmiany w rozporzą-
dzeniu dotyczące pielęgniarek. Bardzo często pielęgniarki 
posiadają większą wiedzę na temat asortymentu środków 
absorpcyjnych i większe doświadczenie w ich odpowiednim 
doborze niż lekarze, dlatego powinny mieć prawo do ich 
ordynowania, jak to ma miejsce w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej. Mam nadzieję, że pielęgniarki w Polsce wreszcie 
zaczną to robić, bo do tej pory nie chciały wypisywać nawet 
kontynuacji po pierwszym zleceniu lekarza - podsumo-
wuje Anna Sarbak. 


