REALIZACJA WNIOSKU NA APARAT CPAP krok po kroku:
Proszę przeczytać uważnie całość i pytać się dopiero o rzeczy niezrozumiałe.

1. Razem z wypisem z Oddziału lub z Poradni Pacjent dostaje ZLECENIE NA
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE – wypełniony przez lekarza specjalistę druk
na dofinansowanie aparatu CPAP. Zlecenie to uprawnia do refundacji (zwrotu) 90%
kosztów aparatu leczniczego do maksymalnego limitu 2100 złotych - czyli minimalna
własna dopłata pacjenta wynosi 10 % tej kwoty = 210 złotych a resztę – 1890 złotych
– płaci NFZ (stan na styczeń 2017). Pacjent nie wykłada całej tej kwoty i nie prosi się
o zwrot – po prostu druk wypisany przez lekarza i potwierdzony w NFZ jest „czekiem”
który odlicza sklep od ceny przy sprzedaży urządzenia. ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE
W WYROBY MEDYCZNE należy od razu sprawdzić - czy wpisany jest bezbłędnie adres
zamieszkania, pesel, kod itp. – aby lekarz mógł ewentualne pomyłki od ręki poprawić;
2. Ze ZLECENIEM NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE Pacjent udaje się do
Oddziału NFZ – najbliższe są w Tychach i Rybniku. Ze sobą trzeba zabrać dodatkowo
wypis jeśli Pacjent leżał w Szpitalu, dowód osobisty, kartę chipową. Urzędnik NFZ
sprawdza czy Pacjent nie korzystał z dopłaty na to urządzenie w ostatnich 5 latach i
potwierdza (podbija) wniosek na odwrocie a ewentualne wątpliwości może zawsze
wyjaśnić telefonicznie/faxowo z lekarzem (mam zawsze kopię wypełnionej pierwszej
strony u siebie).
UWAGA: Pacjent może podpisać w sklepie medycznym
upoważnienie, aby to sklep za niego potwierdził (podbił) ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE
W WYROBY MEDYCZNE i w ten sposób zaoszczędzić sobie jazdy do Oddziału NFZ;
3. Z potwierdzonym ZLECENIEM NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE Pacjent
udaje się do dowolnego sklepu medycznego w Polsce. Pacjent nigdzie nie dopłaci
mniej niż 210 złotych! Proszę mieć na uwadze że w szpitalu były starannie dobierane
maski i aparat firmy ResMed, a z kolei wybór aparatu i maski innej firmy, mimo tego
samego ciśnienia, nie gwarantuje identycznego komfortu. Zdarzyły się już aparaty
zagrzybiające się, śmierdzące miesiącami plastikiem, głośne albo tylko z roczną
gwarancją, ponadto podczas kontroli musiałbym instalować nowe oprogramowanie
komputerowe do odczytu. Proszę przemyśleć ryzyko przy zakupie innego aparatu,
pamiętając że sklep sprzedaje to, na czym ma największą marżę. Bardzo dobrej
jakości aparaty i maski ResMed, tj. te, w których Pacjent spał w szpitalu, są dostępne
w regionie u ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Urządzenia innych producentów nie posiadają zdalnego monitorowania (airview™) i
wymagają przez to przyjazdów na kontrole;

4. Sklep medyczny zabiera ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE , co
odlicza od ceny i wydaje aparat razem z maską. Abym mógł monitorować leczenie i
ewentualnie zmienić je zdalnie (airview™), sklep medyczny lub Pacjent musi mi
przesłać na adres mailowy imię i nazwisko, datę urodzenia oraz pierwszy numer (SN)
oraz ostatni numer (DN) z tabliczki znamionowej z tyłu urządzenia. Jeżeli urządzenie
zostanie już dodane do monitorowania wskaźnik zasięgu sieci na urządzeniu nie
świeci się na blado-szaro tylko jasno-zielono.
5. Dopłata do aparatury może być większa niż 210 złotych z powodu : 1) wyboru innych
masek niż podstawowe nosowe albo maski twarzowej tj. na nos razem z ustami (+
300 czyli razem 510 złotych); 2) zasilacza samochodowego; 3) nawilżacza ; 4) wersji
automatycznej samego aparatu.
6. Jeżeli w trakcie leczenie pojawia się uporczywa suchość w ustach należy rozważyć
zakup nawilżacza. Przed zakupem nawilżacza istnieje możliwość pożyczenia na
weekend nawilżacza szpitalnego w celu próby - potrzebuje go co około 7 pacjent.
7. Czasami w trakcie leczenia, zwykle na początku pojawi się katar przechodzi on po
zużyciu 1 opakowania donosowego sterydu np. Buderhin, Flixonase 1 x dziennie (na
receptę – ok. 18 złotych)
8. Bardziej komfortową i droższą wersją aparatu jest automat Autoset. Aparat ten ma
dla pacjenta komfort oddechu. Jeśli nie zaleciłem tego aparatu, nie ma potrzeby
bezwzględnej potrzeby jego zakupu, ale można to rozważyć.
9. W razie wyjątkowo słabych możliwości finansowych istnieje możliwość wypisania
Zaświadczenia o stanie zdrowia do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o
Niepełnosprawności w celu otrzymania dalszego dofinansowania (Rybnik, ul.
Raciborska i inne – tam gdzie karty parkingowe). Proszę o tym powiedzieć
odpowiednio wcześniej - a nie w momencie wydawania wypisu czy na koniec wizyty
w Poradni.
10. Niewielka część pacjentów po jakimś czasie przestaje się leczyć, co oczywiście widzę
w systemie airview™. Lekarz nie jest nianką pilnującą zjedzenia obiadku i sam
pierwszy nie dzwoni do pacjenta z pytaniem: dlaczego?, zwłaszcza, że Pacjent przed
zakupem najpierw kilka nocy skutecznie wypróbowywał urządzenie szpitalne. W razie
problemów z aparatem, wnioskami itp. proszę kontaktować się telefonicznie ze mną
na numer Szpitala lub mailowo na ggawron@szpitalorzesze.pl lub
gawron_grzegorz@wp.pl
11. Bardzo interesującą bezpłatną możliwością aparatów CPAP z Resmedu jest założenie
sobie konta na https://myair.resmed.com dla swojego urządzenia CPAP. Pacjent
dostaje wtedy przejrzyste raporty z leczenia i wartościowe sugestie i porady, ale
oczywiście nie może zmieniać ustawień aparatu jak lekarz

