WZÓR CZĘŚĆ „A” STR. 1
Sprawdź swoje dokumenty z checklistą!

Zlecenie zostało wystawione
na aktualnie obowiązującym
formularzu

0-00-00-0000000-0
PRZYKŁADOWA PORADNIA
WARSZAWA, UL. WARSZAWSKA
NIP: 123123, REGON: 000000000

Na zleceniu widnieje nadruk lub czytelna pieczątka
nagłówkowa placówki, zawierająca widoczny numer REGON

PATRYCJA NOWAK

Na zleceniu widnieją prawidłowe kody środka pomocniczego:

00-000

PRUSZKÓW

PIŁSUDSKIEGO

P.91 – zestawy infuzyjne do OPI (osobistej pompy insulinowej)
P.091.00 – zestawy infuzyjne, pacjenci powyżej 26 roku życia
P.091.01 – zestawy infuzyjne, pacjenci do 26 roku życia
P.091.02 – zestawy infuzyjne, kobiety w ciąży
P.134 Zbiornik na insulinę do OPI
P. 135 Sensor/Elektroda do CCGM (Continuous Glucose
Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy)
P 136 Transmiter/Nadajnik do CGM
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Miesiące, których dotyczy zaopatrzenie, mieszczą się w terminach
ważności części „B” zlecenia (karty zaopatrzenia)
W danym miesiącu można zrealizować zlecenie na ten miesiąc
i miesiące przyszłe.
(Zaopatrzenie ze stycznia można zrealizować najpóźniej
31.01, po tym terminie ważne będą jedynie luty i marzec)

Na zleceniu widnieje czytelna
data wystawienia zlecenia
Na zleceniu jest czytelna
pieczątka i podpis lekarza
Wypełnia pracownik służby zdrowia

Uzupełnia osoba odbierająca produkty

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC
1.01.2019

Anna Kowalska
Diabetolog
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WZÓR CZĘŚĆ „A” STR. 2

Osoba odbierająca uzupełnia:
• datę odbioru,
• swoie imię i nazwisko
• swój numer PESEL

Osoba odbierająca
podpisuje zlecenie

Wypełnia pracownik służby zdrowia

Uzupełnia osoba odbierająca produkty

03.01.3019 PIOTR NOWAK, 56120100000

WZÓR CZĘŚĆ „B”
Część „B” zlecenia wystawia i uzupełnia NFZ
(pierwsza strona). Drugą stronę uzupełnia
lekarz oraz podmiot realizujący zlecenie
(tabelka na drugiej stronie zlecenia)
Pacjent nic na tej części nie musi uzupełniać,
przed złożeniem zamówienia warto jednak sprawdzić:

0-00-00-0000000-0
Nski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Delegatura w Msku
ul. Porządkowa 00, 00-00 Msk
NIP 0000000000 REGON: 000000000

PATRYCJA NOWAK
PRUSZKÓW

00-000
PIŁSUDSKIEGO

0

Czy numer ewidencyjny i kod wyrobu zgadzają się
z numerem i kodem na karcie „A” (powinny być
takie same)
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Czy karta jest aktualna i czy miesiące na jakie
wystawiono część „A” mieszczą się w jej zakresie
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UWAGA!
Przypominamy też, że dla KAŻDEGO zamówionego
produktu refundowanego potrzebne jest osobne
zlecenie część „A”, jak i część „B” (z wyłączeniem
P136 Transmiter/Nadajnik do CGM, które wymaga
jedynie części „A” potwierdzonej przez NFZ).
Wypełnia pracownik służby zdrowia
Uzupełnia osoba odbierająca produkty

Potwierdzam zarejestrowanie
zlecenia przez NOW NFZ

Paweł Nowak
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