1. Jak uzyskad dofinansowanie z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA?

1. Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia
lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista danej dziedziny, której dotyczy
choroba. Lekarz pierwszego kontaktu może wystawid zlecenie tylko na niektóre
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawdź w poniżej zamieszczonych
wykazach).

2.Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (Nie wiesz gdzie potwierdzid
zlecenie? Pomożemy – skontaktuj się z nami).

3.Przyjdź do naszego Sklepu Medycznego i zrealizuj zlecenie lub staraj się
o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy
poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

+ Dofinansowania PCPR/MOPS
Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego
lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, którego cena przewyższa Twoje
możliwości finansowe lub nie jest refundowany przez NFZ? Możesz zwrócid się o
pomoc w dofinansowaniu zakupu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W jaki sposób można uzyskad dofinansowanie z
PCPR-u lub MOPS-u?

2.

Zasady Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków

pomocniczych refundowanych przez NFZ

Jeśli został już dokonany zakup przedmiotu ortopedycznego lub środków pomocniczych
z własnych środków finansowych, można starad się o zwrot zapłaconej kwoty udziału
własnego w wysokości:

 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego
przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy 150% kwoty
limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek
pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

W celu otrzymania dofinansowanie należy przedłożyd niżej wymienione dokumenty:
 Kserokopia zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne lub środki pomocnicze
(wniosek/zlecenie) wydanego przez lekarza i potwierdzonego przez NFZ.
 Fakturę

otrzymaną przy odbiorze

przedmiotu ortopedycznego

lub

środka

pomocniczego (faktura musi zawierad informację o limicie NFZ, refundacji przyznanej
przez NFZ oraz kwocie wpłaty własnej).
 Zaświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna
w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym.
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 Numer NIP.

Jeśli masz zlecenie/wniosek wystawiony przez lekarza oraz potwierdzone przez NFZ i nie
zostało ono jeszcze zrealizowane w sklepie medycznym, to możesz stard się o dofinansowanie
do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego w wysokości:
 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego
przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy);
 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot
ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez
NFZ);

Starając się o dofinansowanie w instytucjach takich jak Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej należy złożyd niżej wymienione dokumenty:

 Kserokopia zlecenia/wniosku wydanego lekarza/potwierdzonego przez NFZ.
 Posiadad fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy wystawioną przez
nasz sklep (faktura pro forma jest wyceną sprzętu

i musi zawierad informację

o wysokości udziału własnego oraz kwocie opłaconej w ramach refundacji NFZ).
 Zaświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej w przeliczeniu na
jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

3. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości
sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starad się na zakup różnego rodzaju sprzęt
rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do dwiczeo, koncentratory tlenu, sprzęt
toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymad takie dofinansowanie należy złożyd takie same dokumenty j/w, ale zamiast
zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od
lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu
dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie
faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier
technicznych

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb
osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu

np.: łóżka rehabilitacyjnego, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika
wannowego, ramp do

samochodu

i innych

specjalnych urządzeo ułatwiających

komunikowanie się osobom niepełnosprawnym ale również prace budowlane. Wysokośd
tego dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymad tego typu dofinansowanie należy złożyd poniżej wymienione dokumenty:
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma
nastąpid likwidacja barier.
 Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski
z firmy budowlanej.
 Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb
osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu
np. „schodołaza”, ale również prace budowlane.
Wysokośd tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymad tego typu dofinansowanie należy złożyd poniżej wymienione dokumenty:
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma
nastąpid likwidacja barier.
 Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski
z firmy budowlanej.
 Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz
przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez
pracownika PCPR/MOPS.

Jeśli masz pytania na temat dofinansowania zadzwoo do swojego oddziału PCPR/MOPS lub
zgłoś się do naszego sklepu, wtedy chętnie udzielimy Ci pomocy.

