
GRUPA M. ORTEZY I GORSETY TUŁOWIA ORAZ SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE 

KOD 

WYROBU 

WYRÓB 

MEDYCZNY 

OSOBY 

UPRAWNIONE DO 

WYSTAWIANIA 

ZLECENIA NA 

ZAOPATRZENIE 

W WYROBY 

MEDYCZNE 

LIMIT 

FINANSOWANIA 

ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU 

WŁASNEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY 

W 

LIMICIE 

FINANSOWANIA 

ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH* 

KRYTERIA 

PRZYZNAWANIA 

OKRES 

UŻYTKOWANIA 

M.57 

Gorset 

stabilizująco-

unieruchamiający 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie ortopedii i 

traumatologii 

lub chirurgii 

ortopedycznej, lub 

chirurgii urazowo-

ortopedycznej, 

lub ortopedii i 

traumatologii 

narządu ruchu 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie 

neurochirurgii lub 

neurochirurgii i 

neurotraumatologii 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie neurologii 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie neurologii 

dziecięcej 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie 

260 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

dysfunkcja kręgosłupa 

w 

następstwie schorzeń i 

urazów 

raz na 3 lata 

M.58 

Pas stabilizujący 

odcinek 

lędźwiowo-

krzyżowy lub 

miednicę 

100 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

zespoły bólowe 

kręgosłupa 

lędźwiowokrzyżowego; 

rozejście 

spojenia łonowego 

raz na 3 lata 

M.59 

Orteza 

(sznurówka) 

tułowia 

sztywna wysoka 

ze stalkami 

lub fiszbinami 

400 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

dysfunkcja obejmująca 

odcinek L-S kręgosłupa 

oraz co najmniej kręgi 

Th11 i Th12 kręgosłupa 

(zespoły bólowe w 

odcinku lędźwiowym i 

piersiowym) 

raz na 3 lata 

M.60 

Orteza 

(sznurówka) 

lędźwiowo-

krzyżowa ze 

stalkami lub 

fiszbinami 

200 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

dysfunkcja obejmująca 

odcinek L-S kręgosłupa 

(zespoły bólowe w 

odcinku lędźwiowym) 

raz na 3 lata 

M.61 Kołnierz sztywny 80 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

dysfunkcja kręgosłupa 

szyjnego ze zmianami 

strukturalnymi 

raz na 3 lata 

M.62 
Kołnierz 

półsztywny 
35 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

zespoły bólowe odcinka 

kręgosłupa szyjnego 
raz na 3 lata 



 

 

 

 

 

 

reumatologii 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie onkologii 

klinicznej lub 

chemioterapii 

nowotworów 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie onkologii i 

hematologii 

dziecięcej 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

ogólnej 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

dziecięcej 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

onkologicznej 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie 

rehabilitacji lub 

rehabilitacji 

medycznej, lub 

rehabilitacji ogólnej, 

lub rehabilitacji 

w chorobach narządu 

ruchu 

Lekarz spełniający 

wymagania do 

wykonywania 

roku życia 

M.63 
Półgorsetowa 

orteza szyjna 
200 zł 

10% dorośli  

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

niestabilność odcinka 

kręgosłupa szyjnego 
raz na 3 lata 



świadczeń 

gwarantowanych z 

zakresu opieki 

paliatywnej i 

hospicyjnej, 

realizowanych w 

warunkach 

domowych, o którym 

mowa w 

przepisach wydanych 

na podstawie 

art. 31d ustawy z dnia 

27 sierpnia 

2004 r. o 

świadczeniach opieki 

zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków publicznych, 

w zakresie 

wykonywania tych 

świadczeń 

 


