
 

Essity Internal 

 
Grupa i 
liczba 
porządkowa

wyrobu 
medycznego 

 
 
 

Wyroby medyczne 

 
 

Osoby uprawnione do wystawiania  zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne 

 
Limit 

finansowania ze 
środków 

publicznych 

Wysokość 
udziału 

własnego 
Świadczeniobi
orcy w limicie 
finansowania 
ze środków 
publicznych 

 
 
 

Kryteria przyznawania 

 
 

Okres 
użytkowania 

 
 
 
 
 
 

P.100 

 
Pieluchomajtki 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie pieluchy 
anatomiczne 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie majtki 
chłonne 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie podkłady 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie wkłady 
anatomiczne 
do 90 sztuk miesięcznie 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii 

ogólnej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii 
dziecięcej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii 
onkologicznej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii 
klinicznej lub chemioterapii nowotworów 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii 
klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii 
onkologicznej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii 
lub neurologii dziecięcej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub 
urologii dziecięcej 

• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny 
rodzinnej 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii 

• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób 
wewnętrznych 

• Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie 
wykonywania tych świadczeń 

• Felczer ubezpieczenia zdrowotnego 

• Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej 

• Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o 
której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 
12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji 
medycznej 

 
 
 
 
 
 

77 zł 

 
 
 
 
 
 

   0% 

 
 
 

• choroba nowotworowa przebiegająca 

w postaci owrzodziałych lub 

krwawiących guzów krocza lub okolicy 
krzyżowej;  

• przetoki nowotworowe lub 

popromienne; 

• nietrzymanie stolca lub moczu w 

wyniku chorób nowotworowych;  

• powikłania po leczeniu chorób 

nowotworowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
raz na 

miesiąc  
 
 
 
 
 

 
P.101 

 
Pieluchomajtki 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie pieluchy 
anatomiczne 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie majtki 
chłonne 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie podkłady 
do 90 sztuk miesięcznie 

 

lub zamiennie wkłady 
anatomiczne 
do 90 sztuk miesięcznie 

 
 
 
 
 

90 zł 

 
 
 
 
 

   30% 

 Neurogenne i nieneurogenne nietrzymania        

moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego  

nietrzymania moczu) i występowanie co 

najmniej jednego z kryteriów: 

• głębokie upośledzenie umysłowe, 

• zespoły otępienne o różnej 

etiologii, 

• wady wrodzone i choroby układu 

nerwowego, trwałe uszkodzenie 

ośrodkowego układu nerwowego, 

• wady wrodzone dolnych dróg 

moczowych będące przyczyną 

nietrzymania moczu, 

• jatrogenne lub pourazowe 

uszkodzenie dróg moczowych 

będące przyczyną nietrzymania 

moczu, 

• jatrogenne lub pourazowe 

uszkodzenie układu pokarmowego 

będące przyczyną nietrzymania 

stolca 

*Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 


