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USTAWA 
z dnia 20 lipca 2018 r.  

o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
 oraz niektórych innych ustaw 

 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1515 

PODSTAWA PRAWNA 



Wzór zlecenia został rozbudowany o niezbędne dane i podzielony  
na 2 części główne: 

 

1 Część – wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

2 Część – wypełnia świadczeniodawca realizujący zlecenie na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

W projektowanym rozwiązaniu weryfikacja i potwierdzenie zlecenia 
odbywać się będzie w 3 etapach (wystawienie zlecenia, przyjęcie do 

realizacji i realizacja zlecenia).  
 

 

 

Mając na uwadze fakt, że każdy z etapów może być realizowany w innym 
terminie, dane na zleceniu (dane świadczeniobiorcy, dane dotyczące 

wysokości refundacji itd.) mogą się zmieniać, więc system będzie umożliwiał 
aktualizacje takich danych w każdej z części. 
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Zmiany wzoru zlecenia na zaopatrzenie  
w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia 

na naprawy wyrobu medycznego 
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Proces realizacji zaopatrzenia  
w wyroby medyczne 

- stan obecny 
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Proces realizacji zaopatrzenia  
w wyroby medyczne 

-  stan docelowy 



I etap. Wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
W przypadku braku dostępu do systemu informatycznego (osoby uprawnionej do 

wystawiania zlecenia lub systemu NFZ) zlecenie powinno zostać wystawione  
„ręcznie” w formie papierowej. Z tak wystawionym zleceniem pacjent powinien się 

udać do najbliższego OW NFZ w celu jego zarejestrowania w systemie 
informatycznym NFZ (dokładnie jak to ma miejsce obecnie). Po zarejestrowaniu 

zlecenia przez pracownika OW NFZ w systemie informatycznym oraz po pozytywnej 
weryfikacji zlecenia pacjent będzie mógł zrealizować zlecenie.  

 

II etap. Realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
W przypadku braku dostępu do systemu informatycznego (świadczeniodawcy 

realizującego zlecenie lub systemu NFZ) świadczeniodawca powinien wydać wyrób 
medyczny na postawie oświadczenia pacjenta. Limity powinny zostać zweryfikowane 

„ręcznie” przez realizatora na postawie załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz 
uprawnień dodatkowych świadczeniobiorcy. Następnie po uzyskaniu dostępu do 

systemu informatycznego zlecenie takie powinno zostać niezwłocznie zarejestrowane  
w systemie informatycznym NFZ. 
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Co w sytuacji kiedy podczas wystawiania 
zlecenia przez osobę uprawnioną lub realizacji 

zlecenia nie będzie dostępny system 
informatyczny? 


