
Jak zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne?
Należy udać się po 2 dokumenty: Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące 

comiesięcznie „CZĘŚĆ A”, oraz „CZĘŚĆ B”:

  Do lekarza po ZLECENIE „CZĘŚĆ A”. Wypisuje je:

• w przypadku dzieci i młodzieży do 26 roku życia – lekarz pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy 
(pacjenci do 18 rż.), diabetolog lub endokrynolog (pacjenci pomiędzy 18-26 rż),

• w przypadku pacjentów powyżej 26 roku życia –  lekarz diabetolog, endokrynolog lub specjalista chorób 
wewnętrznych,

• w przypadku kobiet ciężarnych – lekarz diabetolog lub ginekolog. 
Uwaga – zlecenie „część A” jest ważne do końca miesiąca na jaki zostało wystawione, nie dłużej niż  
30 dni! Pacjent powinien trafić do lekarza na początku miesiąca na jaki chce zlecenie. 

  Do Oddziału NFZ właściwego dla naszego miejsca zamieszkania po ZLECENIE „CZĘŚĆ B”.  
Oddział NFZ w którym jesteśmy zarejestrowani wydaje je raz w roku na podstawie otrzymanego wcześniej 
Zlecenia „Część A”.

Zlecenie „Część B” ważne jest do 12 miesięcy od dnia pobrania z NFZ i musimy pamiętać, żeby  
z końcem jego terminu ważności pobrać z NFZ kolejne, na kolejny rok. Zgodnie z par. 13 ust. 4 zarządzenia 
prezesa NFZ to zlecenie powinno być też zwrócone do NFZ po upływie terminu ważności. 

Ze ZLECENIEM „CZĘŚĆ A” oraz ZLECENIEM „CZĘŚĆ B”, możemy zrealizować świadczenie osobiście lub 
drogą wysyłkową. 

Aby osobiście zrealizować ZLECENIE, należy udać się do najbliższego Realizatora świadczeń, posiadającego 
w swojej ofercie zestawy infuzyjne Accu-Chek – sklepu medycznego lub apteki  
(patrz zakładka DYSTRYBUTORZY).

Aby zrealizować ZLECENIE drogą wysyłkową i otrzymać towar bezpośrednio do domu należy: 

• zadzwonić do sklepu medycznego lub apteki (patrz zakładka DYSTRYBUTORZY), 

• złożyć zamówienie na zestawy infuzyjne zgodnie z wpisem ze ZLECENIA „CZĘŚĆ A”,

• po otrzymaniu do domu zestawów infuzyjnych, podpisać ZLECENIE „CZĘŚĆ A” i wpisać  
numer PESEL (w IV. części zlecenia). W przypadku dziecka podpisuje osoba pełnoletnia – rodzic  
lub opiekun dziecka i wpisuje swój numer PESEL,

• jak najszybciej wysłać podpisane ZLECENIE „CZĘŚĆ A” i ZLECENIE „CZĘŚĆ B” listem poleconym 
(najlepiej priorytetowym) na adres odpowiedniego sklepu lub apteki.

Na dowód realizacji naszego ZLECENIA, otrzymujemy zwrotnie od sklepu/apteki potwierdzone pieczątką  
ZLECENIE „CZĘŚĆ B”.
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Informacja dla lekarza wystawiającego zlecenie
Od 01.01.2014 r. obowiązuje następujący kod dla zestawów infuzyjnych: P.91 
Powyższą instrukcję opracowano w oparciu o informacje zawarte na stronach internetowych wojewódzkich 
oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz w oparciu o  Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 29 października 2009 r., Zarządzenie Nr 7/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2011 r. i Załącznik 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.

Instrukcja dla użytkownika pompy insulinowej Accu-Chek 




