1

3

Przepisać nr ewidencyjny
zlecenia, czyli nr jaki znajduje się na
karcie zaopatrzenia comiesięcznego
wydawanej przez oddział NFZ czyli
„część B” zlecenia.

1
4

2
2

Pieczątka z danymi adresowymi
przychodni.

7
3

Konieczny jest nr Regon i nr umowy
z NFZ.

Wpisać kod:
- kod P.134

PESEL Świadczeniobiorcy

Wpisać:
E10 – cukrzyca insulinozależna
oraz
Zbiornik na insulinę

4
5

Wypełnione czytelnie dane
Świadczeniobiorcy

5

6

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia
18.01.2018r
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8

Zaznaczyć [x] nie dotyczy
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9

Wpisać liczbę sztuk.
Limity:
- do 5 szt. raz na miesiąc
9

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia
18.01.2018r

Wpisać słownie miesiące, których
dotyczy Zlecenie np.: luty, marzec,
kwiecień

* wypełnia lekarz lub osoba uprawniona do kontynuacji
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10
11

10

Jeśli brak dodatkowych wskazań
pozostawić puste miejsce.
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12

Data wystawienia przez lekarza lub osobę upoważnioną do
kontynuacji zlecenia.

Pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia zlecenia
lub kontynuacji z numerem prawa
wykonywania zawodu.
Przedłużyć zlecenie (przy kontynuacji
pierwszego, wystawionego przez
lekarza wniosku) może również
pielęgniarka lub położna.

13

16

Tą część wypełnia NFZ

14
Pieczątka apteki lub sklepu
medycznego realizującego Zlecenia
na wyroby medyczne oraz nr umowy
z NFZ

Tu Apteka lub Sklep medyczny
wpisuje:
Cena detaliczna wyrobu medycznego:
9 zł/ łączna cena wydanych wyrobów
medycznych 45 zł
Kwota refundacji: 13,50 zł
Dopłata świadczeniobiorcy: 31,50 zł
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15
Należy wpisać:

14

W polu Liczba sztuk: ilość sztuk
sprzedanych w ramach danego
Zlecenia.
W polu Dane dotyczące wyrobu
medycznego: Zbiornik na insulinę
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15

Pieczątka imienna
farmaceuty/sprzedawcy, jego podpis
i data potwierdzenia
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17
18
Czytelny podpis /sugerowane
drukowane litery/ - data odbioru
wyrobu medycznego, imię i
nazwisko, numer PESEL

18

19
19
Czytelny podpis

* wypełnia NFZ

* wypełnia klient

* wypełnia apteka lub sklep medyczny

1) Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych wynosi 30% dla pacjentów powyżej 26 r. ż.

