
R A D Z I M Y

O
trzymujemy sygna∏y, ˝e wiele osób
cierpiàcych na nietrzymanie moczu
nigdy nie korzysta∏o z refundowa-
nych Êrodków wch∏aniajàcych. Ku-

pujà one produkty higieniczne za stuprocen-
towà odp∏atnoÊcià, poniewa˝ ˝aden lekarz
nie poinformowa∏ ich, ˝e majà prawo do re-
fundacji. Docierajà do nas równie˝ informa-
cje o kobietach, które przy nietrzymaniu
moczu u˝ywajà tradycyjnych podpasek.
Niestety, tradycyjne podpaski nie sà przy-
stosowane do wch∏aniania moczu (który ma
zupe∏nie innà konsystencj´ ni˝ krew) i nie
potrafià zatrzymywaç nieprzyjemnego zapa-
chu tak jak robià to produkty przeznaczone
w∏aÊnie do tego celu. 

O rodzajach Êrodków wch∏aniajàcych pi-
saliÊmy ju˝ kilkakrotnie na ∏amach Kwartal-
nika NTM (ostatnio w numerze 11). Teraz
chcielibyÊmy przypomnieç znowelizowane
w grudniu ubieg∏ego roku rozporzàdzenia
ministra zdrowia regulujàce zasady przyzna-
wania refundowanych pieluch, pieluchomaj-

tek i wk∏adów urologicznych. Stanowià one
podstaw´ dla lekarzy do wypisania pacjen-
tom z nietrzymaniem moczu refundowa-
nych pieluch czy pieluchomajtek, nale˝à-
cych zgodnie z prawem do grupy Êrodków
pomocniczych. W rzeczywistoÊci dokumen-
ty te sta∏y si´ powieleniem poprzednich ak-
tów wykonawczych, z 10 maja 2003 r., co
oznacza, ˝e zasady refundacji nie uleg∏y
zmianie. Poni˝ej przedstawiamy tabelk´ ob-
razujàcà kryteria przyznawania Êrodków po-
mocniczych „na recept´“ (czyli w rzeczywi-
stoÊci na zlecenie) wraz z limitami cen oraz
iloÊcià danego Êrodka. Nowe rozporzàdze-
nia wesz∏y w ˝ycie z dniem 1 stycznia br. 

Po otrzymaniu od lekarza zlecenia na dany
Êrodek pomocniczy i potwierdzenia go w od-
dziale wojewódzkim NFZ (oraz otrzymaniu
karty zaopatrzenia comiesi´cznego) mo˝emy
zrealizowaç zakup w dowolnej aptece czy
sklepie medycznym. Niestety, okazuje si´,
˝e nie ka˝da apteka czy sklep medyczny po-
siada pe∏ny asortyment produktów wch∏ania-

jàcych. Dlatego mo˝e si´ zdarzyç, ˝e b´dzie-
my musieli dokonaç zakupu w innym miej-
scu. Szukanie innego punktu mo˝e byç ko-
nieczne równie˝ w sytuacji, kiedy w aptece /
sklepie medycznym wygasnà umowy z pro-
ducentami Êrodków pomocniczych lub tako-
we nie zostanà jeszcze podpisane.  

I na koniec chcielibyÊmy zaapelowaç do
pacjentów, aby zawsze pytali si´ lekarza
o mo˝liwoÊç wypisania zlecenia na refundo-
wane Êrodki wch∏aniajàce. Do lekarzy - aby
zawsze informowali swoich pacjentów o ta-
kiej mo˝liwoÊci. Pacjent ma prawo wiedzieç
o istnieniu pomocy ze strony paƒstwa, na-
wet w ramach refundacji na Êrodki pomocni-
cze i przedmioty ortopedyczne. 

To, ˝e iloÊç sztuk przyznawanych w ra-
mach refundacji jest niewystarczajàca, jest
oczywiste i nie wymaga komentarza. Nato-
miast nie pozbawiajmy pacjentów ostatniej
deski ratunku, jakà jest cz´Êciowa lub ca∏ko-
wita refundacja.  
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Komu przys∏ugujà pieluchy?
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Wyszczególnienie

Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesi´cznie w przy-
padku pacjentów (kod 9244):
- z chorobà nowotworowà przebiegajàcà w postaci
owrzodzia∏ych lub krwawiàcych guzów krocza lub oko-
licy krzy˝owej, itp. (kod 9244.01) 
- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi
(p´cherzowo-pochwowymi, p´cherzowo-pochwowo-
odbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi) (kod 9244.02)
- z nietrzymaniem moczu lub stolca w wyniku chorób
nowotworowych (kod 9244.03)

- lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt.
miesi´cznie (kod 9244.04)
- lub zamiennie podk∏ady do 60 szt. (kod 9244.05)
- lub wk∏ady anatomiczne do 60 szt. (kod 9244.06)

Pieluchomajtki do 60 sztuk miesi´cznie lub zamiennie
pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesi´cznie dla doro-
s∏ych i dzieci powy˝ej 3 roku ˝ycia (kod 9245):
- z g∏´bokim upoÊledzeniem umys∏owym, w zespo∏ach

ot´piennych o ró˝nej etiologii (kod 9245.01)
- w post´pujàcych chorobach uk∏adu nerwowego z p´-

cherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwie-
raczy, - z wadami rozwojowymi: przepuklinami opono-
wo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowy-
mi, wynicowaniem p´cherza (kod 9245.02)
- lub zamiennie podk∏ady do 60 szt. (kod 9245.03)
- lub wk∏ady anatomiczne do 60 szt. (kod 9245.04)

Odp∏atnoÊç

bezp∏atnie

30%

30%

Limit ceny

77 z∏

90 z∏

90 z∏

Okres

1 raz na
miesiàc

1 raz na
miesiàc

1 raz na
miesiàc

Lekarz upowa˝niony
do wystawienia zlecenia

onkolog, chirurg,
lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer
ubezpieczenia zdrowotnego

onkolog, chirurg,
lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer
ubezpieczenia zdrowotnego

neurolog, urolog, chirurg,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer
ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie:

rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawach:

- szczegó∏owego wykazu wyrobów medycznych b´dàcych przedmiotami ortopedycznymi i Êrodków pomocni-

czych, wysokoÊci udzia∏u w∏asnego Êwiadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okre-

sów u˝ytkowania, a tak˝e wyrobów medycznych b´dàcych przedmiotami ortopedycznymi podlegajàcymi na-

prawie w zale˝noÊci od wskazaƒ medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i Êrodki;

- limitu cen dla wyrobów medycznych b´dàcych przedmiotami ortopedycznymi i Êrodków pomocniczych, o ta-

kim samym zastosowaniu, ale ró˝nych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych. 
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