
KODY PRODUKTÓW REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ

Produkt, którego dotyczy refundacja Kod produktu/środka Kto może wypisać?

Orteza stabilizująca staw skokowy
J.36

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 Ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo- 

ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Reumatologii;
 Chirurgii ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;

Orteza sztywna lub półsztywna z 
tworzywa sztucznego na goleń i stopę

J.37

Orteza stawu kolanowego z ruchomym 
stawem kolanowym z regulacją kąta 
zgięcia

J.38

Orteza stawu kolanowego obejmująca 
całą goleń i udo, z regulacją zakresu 
ruchomości

J.39

Orteza jednostronna lub obustronna 
unieruchamiająca lub stabilizująca staw 
biodrowy z regulowanym kątem zgięcia 
lub odwiedzenia 

J.40

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca  L.47

Orteza na rękę i przedramię 
L.48

Orteza stawu łokciowego z regulacją 
kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez 

L.49



Orteza na ramię i bark
L.51

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”
L.52

Orteza (sznurówka) tułowia sztywna 
wysoka ze stalkami lub fiszbinami

M.59
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 Ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo- 
ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 Neurochirurgii lub neurochirurgii neurotraumalogii; 
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Reumatologii;
 Onkoligii klinicznej lub chemioterapii nowotworów;
 Onkologii i hematologii;
 Chirurgii ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
 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);

Orteza (sznurówka) lędźwiowo- 
krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami 

M.60

Kołnierz sztywny
M.61

Kołnierz półsztywny

M.62

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

P.100 Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 Chirurgii;
 Onkologii;
 Geriatrii;
 Ginekologii i położnictwa;
 Neurologii;
 Urologii;
 Podstawowej opieki zdrowotnej;
 Medycyny rodzinnej;
 Pediatrii;
 Chorób wewnętrznych;
 Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, 

Pieluchomajtki do 90 sztuk
miesięcznie lub zamiennie
pieluchy anatomiczne do 90

P.101



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

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)
 Fleczer 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)

Pas przepuklinowy pachwinowy 
jednostronny

P.113
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 Chirurgii: ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Położnictwa i ginekologii;Pas przepuklinowy pachwinowy 

obustronny
P.114

Pas brzuszny 
P.115

Poduszka przeciwodleżynowa 
pneumatyczna 

P.116
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii 
urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 Geriatrii;
 Neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumalogii;
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Reumatologii;
 Podstawowej opieki zdrowotnej;
 Medycyny rodzinnej;
 Pediatrii;
 Chorób wewnętrznych;
 Fizjoterapeuta (o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty);
 Chirurgii ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
 Fleczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, 

Materac przeciwodleżynowy 
(z wyłączeniem materacy piankowych)

P.117

Kula łokciowa ze stopniową regulacją 
P.118

Trójnóg albo czwórnóg 
P.121

Laska dla niewidomych (biała)
P.122

Balkonik albo podpórka ułatwiająca 
chodzenie

P.123



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); 

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

W przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie okulistyki.

Wózek inwalidzki ręczny 

P.127

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii 

urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 Medycyny rodzinnej;
 Pediatrii;
 Chorób wewnętrznych;
 Neurochirurgii;
 Geriatrii;
 Chirurgii ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Reumatologii;
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
 Podstawowej opieki zdrowotnej;
 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); 

Wózek inwalidzki wykonany ze stopów 
lekkich z systemem szybkiego 
demontażu kół, składany dla osób 
samodzielnie poruszających się na 

P.129 Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii 

urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 Geriatrii;



wózku  Chirurgii ogólnej, dziecięcej i onkologicznej;
 Neurochirurgii;
 Reumatologii;
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;

Wózek inwalidzki specjalny
(np. wózek inwalidzki o
napędzie elektrycznym,
wózek stabilizujący plecy i
głowę, wózek z funkcją
pionizacji), z wyłączeniem
wózka inwalidzkiego
toaletowego

P.130

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii 

urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 Neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumalogii;
 Onkologii klinicznej i terapii nowotworów;
 Reumatologii;
 Neurologii i neurologii dziecięcej;
 Rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
Wózek inwalidzki specjalny
dziecięcy (np. wózek
inwalidzki o napędzie
elektrycznym, wózek
stabilizujący plecy i głowę,
wózek z funkcją pionizacji),
z wyłączeniem wózka
inwalidzkiego toaletowego

P.131

Zlecenie na zakup refundowanych wyrobów medycznych możesz zrealizować w 

SKLEPIE MEDYCZNYM MedycznyBiałystok.pl w Białymstoku. 

Tel. +48 887 876 990

www.medycznybialystok.pl


