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Warszawa, 10 kwietnia 2022 

Do wszystkich zainteresowanych, 

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN 

Liczbę  sztuk ze zlecenia mnożymy przez  cenę za sztukę, co mnożymy przez  liczbę miesięcy 

zaopatrzenia, w ten sposób otrzymujemy  limit refundacji. 

Wartościowe miesięczne limity w zależności od rodzaju stomii: 

o kolostomia – 300 zł 

o ileostomia – 400 zł  

o urostomia – 480 zł 

Z uwagi na zapis 90 szt. w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w 

sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

Dz.U.2013.1565, aby wystawić zlecenie z dodatkowym kodem uprawnienia  47ZN / 47ZDN, na 

który przysługuje zwiększony limit na zaopatrzenie, należy wyliczyć cenę za sztukę w 

zależności od rodzaju stomii: 

o kolostomia – 300 zł / 90 = 3,3333 zł/ 1 szt. 

o ileostomia – 400 zł / 90 = 4,4444 zł/ 1 szt. 

o urostomia – 480 zł / 90 =  5,3333 zł / 1 szt. 

A następnie uzyskaną wycenę za szt. należy pomnożyć przez liczbę zleconych przez lekarza 

sztuk oraz liczbę miesięcy zaopatrzenia czyli 

Przykładowe zlecenie na KOLOstomię (p.099.K) 

Liczba sztuk na zleceniu x 3,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji 

Np. 180 x 3,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 599,99 zł 

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma 

podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w 

potrzebny sprzęt stomijny. 

Przykładowe zlecenie na ILEOstomię (p.099.I) 

Liczba sztuk na zleceniu x 4,4444 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji 

Np. 180 x 4,4444 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 799,99 zł 
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Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma 

podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w 

potrzebny sprzęt stomijny. 

Przykładowe zlecenie na UROstomię (p.099.U) 

Liczba sztuk na zleceniu x 5,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji 

Np. 180 x 5,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 959,99 zł 

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma 

podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w 

potrzebny sprzęt stomijny. 

Należy zwrócić uwagę, iż wpisana ilość sztuk na zleceniu nie ma nic wspólnego z ilością 

otrzymanego w refundacji sprzętu, a stanowi jedynie podstawę do wyliczenia kwoty, w 

ramach której stomik pobierze zaopatrzenie. 

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji, 

Agnieszka Siedlarska 

600 992 255 

 

 

 


