
Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz przedmiotów ortopedycznych
przys∏ugujàcych ubezpieczonemu, podstawowe kryte-
ria ich przyznawania, okresy u˝ytkowania oraz wyso-
koÊç udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w cenie ich na-
bycia, a tak˝e przedmioty ortopedyczne podlegajàce
naprawie, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Ustala si´ wykaz Êrodków pomocniczych przy-
s∏ugujàcych ubezpieczonemu, podstawowe kryteria
ich przyznawania, okresy u˝ytkowania oraz wysokoÊç
udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia,
stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. Ustala si´ wykaz leczniczych Êrodków technicz-
nych przys∏ugujàcych ubezpieczonemu, podstawowe
kryteria ich przyznawania, okres u˝ytkowania oraz wy-
sokoÊç udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w cenie ich
nabycia, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. Ustala si´ podstawowe kryteria przyznawania
obuwia ortopedycznego, stanowiàce za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 5. Ustala si´ podstawowe kryteria przyznawania
przedmiotów ortopedycznych, których okres u˝ytko-
wania mo˝e ulec skróceniu, stanowiàce za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie
szczegó∏owego wykazu przedmiotów ortopedycznych,
Êrodków pomocniczych i leczniczych Êrodków tech-
nicznych oraz wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpie-
czonego w cenie ich nabycia (Dz. U. Nr 140, poz. 912,
z 1999 r. Nr 91, poz. 1041 i z 2000 r. Nr 65, poz. 782).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego wykazu przedmiotów ortopedycznych, Êrodków pomocniczych i leczniczych Êrod-
ków technicznych, wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryte-
riów ich przyznawania, okresów u˝ytkowania, a tak˝e przedmiotów ortopedycznych podlegajàcych naprawie.

Minister Zdrowia: G. Opala
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I. Wrodzone lub utrwalone, zaburzajàce funkcj´ cho-
du zniekszta∏cenia stopy:

1. Nieprawid∏owe ustawienie stopy zmniejszajàce
jej naturalnà powierzchni´ podparcia (np. stopa
koƒsko-szpotawa, pi´towa), je˝eli powoduje to
niewydolnoÊç statycznà nadmiernie obcià˝o-
nych tkanek.

2. Rozleg∏e zniekszta∏cenia tkanek mi´kkich i koÊci
lub rozleg∏e owrzodzenia na naturalnych p∏asz-
czyznach podparcia stopy.

3. Wyst´powanie typowych zniekszta∏ceƒ statycz-
no-dynamicznych przodostopia obejmujàce:

a) przykurcze palców, których opuszki nie opie-
rajà si´ na pod∏o˝u (m∏oteczkowate znie-
kszta∏cenia palców),

b) koÊlawoÊç palucha przekraczajàcà 60°,

c) podeszwowe wystawanie g∏ów koÊci Êródsto-
pia z zanikiem tkanki podskórnej.

4. Stop´ olbrzymià wskutek rozrostu tkanek mi´k-
kich lub szkieletu (np. wrodzone po∏àczenia t´tni-
czo-˝ylne, s∏oniowatoÊç) oraz stop´ krótszà co naj-
mniej o 3 cm, wymagajàcà zaopatrzenia w obu-
wie ró˝nej wielkoÊci.

5. Usztywnienie stopy i stawu skokowo-goleniowe-
go w pozycji czynnoÊciowo niekorzystnej.

II. Skrócenie koƒczyny dolnej:

1. U osób doros∏ych co najmniej 3 cm,

2. U dzieci i m∏odzie˝y co najmniej 2 cm.

III. Pora˝enia i niedow∏ady mi´Êni stabilizujàcych sto-
p´.

IV. Amputacja cz´Êci stopy, tj: ubytki szkieletu stopy
ku ty∏owi od g∏ów koÊci Êródstopia, a tak˝e inne
ubytki, z wyjàtkiem palców, utrudniajàce utrzyma-
nie na stopie obuwia standardowego.

V. W przypadku koniecznoÊci utrwalenia wyników
operacyjnego leczenia stopy.

VI. Utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub bio-
drowych wymagajàce wyrównania ustawieniem
koƒskim stóp co najmniej o 4 cm (zgi´cie pode-
szwowe).
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Za∏àcznik nr 4

PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OBUWIA ORTOPEDYCZNEGO

Za∏àcznik nr 5

PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH, 
KTÓRYCH OKRES U˚YTKOWANIA MO˚E ULEC SKRÓCENIU

1. U osób doros∏ych w przypadkach zmian w stanie fi-
zycznym osoby, powodujàcych koniecznoÊç skró-
cenia okresu u˝ytkowania przedmiotu ortopedycz-
nego, a mo˝liwoÊci regulacji tego przedmiotu zo-
sta∏y wyczerpane.

2. U dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia gdy mo˝liwo-
Êci regulacji tego przedmiotu zosta∏y wyczerpane,
a wystàpi∏y zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobo-
wych powodujàcych koniecznoÊç skrócenia

okresu u˝ytkowania przedmiotów ortopedycz-
nych,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego.

3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu u˝ytkowania
przedmiotu ortopedycznego wydanego bezp∏atnie
do wysokoÊci limitu ceny lub cz´Êciowo odp∏atnie
musi zawieraç wyczerpujàce uzasadnienie me-
dyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przy-
znawania tego przedmiotu.


