
 

 

Prawidłowe wyliczanie kwot 

Etap 1 – cena detaliczna wyrobu medycznego 

Aby wyliczyć kwotę refundacji i dopłatę pacjenta należy najpierw wyliczyć cenę detaliczną wyrobu 

medycznego. W tym celu mnożymy ilość sztuk przez cenę za sztukę. W przypadku, gdy wydajemy 

więcej niż jeden produkt, to obliczamy cenę każdego produktu a później wszystko sumujemy. 

1. Pacjent potrzebuje na jeden miesiąc 90 sztuk TENA PANTS Normal S 

90 szt. x 2,10 zł/szt. = 189 zł 

Cena detaliczna wyrobu medycznego: 189 zł 

2. Pacjent potrzebuje na jeden miesiąc 60 sztuk TENA Lady Extra oraz 30 sztuk TENA Lady Normal 

60 szt. x 1,28 zł/szt. = 76,80 zł 

30 szt. x 0,94 zł/szt. = 28,20 zł 

76,80 zł + 28,20 zł = 105 zł 

Cena detaliczna wyrobu medycznego: 105 zł 

3. Pacjent potrzebuje na trzy miesiące 270 sztuk TENA Men Super 

270 szt. x 1,55 zł/szt. = 418,50 zł 

*wszystkie wyżej podane ceny za sztukę są cenami maksymalnymi z cennika refundacyjnego. Oznacza to, że mogą Państwo 

mieć dany produkt w tej cenie lub cenie niższej, natomiast nie może być to cena wyższa. 

 

Etap 2 – kwota refundacji 

Przy obliczaniu kwoty refundacji trzeba uwzględnić kod środka pacjenta, P.100 lub P.101. 

a) Kod P.100 – 100% refundacji do limitu 77 zł na miesiąc 

b) Kod P.101 – 70% refundacji do limitu 90 zł na miesiąc 

 

Jeżeli cena detaliczna wyrobu medycznego jest powyżej limitu, to kwotę refundacji liczymy z limitu, 

jeżeli jest poniżej, to refundację liczymy z tej ceny. 

Limit finansowy nie jest zależny od ilości sztuk, a od ilości miesięcy, oznacza to, że nawet podczas 

wydawania mniejszej ilości sztuk, pacjentowi przysługuje pełen limit finansowy. Przy wydawaniu 

produktów na dwa miesiące limit przemnażamy przez dwa, przy trzech miesiącach – przez trzy. 

 

Przykłady dla kodu P.100: 

a) Wniosek na jeden miesiąc, cena detaliczna: 189 zł 

limit – 77 zł, 

więc refundacja = 77 zł 

b) Wniosek na jeden miesiąc, cena detaliczna: 54 zł 

limit – 77 zł, 

więc refundacja = 54 zł 



 

 

c) Wniosek na trzy miesiące, cena detaliczna: 345,60 zł 

limit – 77 zł x 3 = 231 zł, 

więc refundacja = 231 zł 

Przykłady dla kodu P.101: 

a) Wniosek na jeden miesiąc, cena detaliczna: 189 zł 

limit – 90 zł, 

więc refundacja = 90 zł x 70% = 63 zł 

b) Wniosek na jeden miesiąc, cena detaliczna: 54 zł 

limit – 90 zł, cena detaliczna jest niższa niż limit 

więc refundacja = 54 zł x 70% = 37,80 zł 

c) Wniosek na trzy miesiące, cena detaliczna: 345,60 zł 

limit – 90 zł x 3 = 270 zł, 

więc refundacja = 270 zł x 70% = 189 zł 

 

Etap 3 – dopłata pacjenta 

Aby obliczyć dopłatę pacjenta wystarczy odjąć kwotę refundacji od ceny detalicznej wyrobu 

medycznego. 

1. Cena detaliczna: 189 zł 

Kwota refundacji: 63 zł 

Dopłata pacjenta: 189 zł – 63 zł = 126 zł 

2. Cena detaliczna: 54 zł 

Kwota refundacji: 54 zł 

Dopłata pacjenta: 54 zł – 54 zł = 0 zł 

3. Cena detaliczna: 345,60 zł 

Kwota refundacji: 189 zł 

Dopłata pacjenta: 345,60 zł – 189 zł = 156,60 zł 

 

Jeżeli kwoty refundacji i dopłaty przepisują Państwo z systemu aptecznego to proszę się upewnić, co do wyniku, 

szczególnie gdy wydawany jest więcej niż jeden produkt lub gdy wydawana jest niestandardowa ilość sztuk, 

ponieważ czasami zdarzają się sytuację błędnych przeliczeń systemu. 

Tabela w cenniku refundacyjnym przyda się Państwu tylko w przypadku, gdy wydawany jest jeden produkt, w 

ilości zgodnej z tabelą. 


