
CPAP Aparat do bezdechu sennego 
Jeżeli masz zdiagnozowany obturacyjny/centralny/mieszany bezdech senny 
(OBS) zaopatrz się w aparat do leczenia bezdechu sennego. Każda 
ubezpieczona osoba ma prawo otrzymać w ramach NFZ zwrot 90% od 
kwoty 2100 zł - (1890zł) raz na 5 lat przy zakupie urządzenia. 

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie na CPAP? 

 
1. Podczas najbliższej wizyty u lekarza posiadającego specjalizację: chorób płuc, ftyzjatrii, 
chorób wewnętrznych, laryngologii  lub neurologii poproś o wystawienie zlecenia na aparat 
CPAP wraz z maską. Wystawienie takiego zlecenia odbywa się w systemie elektronicznym. 
Lekarz wypełnia zapotrzebowanie, a system nadaje unikalny numer identyfikacyjny tego 
dokumentu.  
 

2. Następnym krokiem jest wybranie się do sklepu medycznego w celu wyboru odpowiedniego 
sprzętu i realizacji zlecenia. Zlecenie jest gwarancją zapłaty przez NFZ kwoty 1.890 PLN. W 
przypadku wyboru droższego urządzenia Pacjent dopłaca różnicę lub korzysta z dopłaty ze 
środków PEFRONu. 

 

3. W przypadku udokumentowanych niskich dochodów należy udać się do właściwego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zależnie 
od miejsca zamieszkania ) i wystąpić o dofinansowanie zakupu aparatu CPAP ze środków 
PFRON. Na ten cel można otrzymać nawet 150% kwoty refundowanej przez NFZ. Wysokości 
dofinansowania ustalana jest indywidualnie w zależności od dochodów. 

 

4. Ustal z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
zasady rozliczenia dopłaty do limitu. Jeżeli nie dysponujesz środkami na zakup aparatu CPAP 
firma MaJeR Sp. z.o.o. wystawi fakturę, którą należy dostarczyć do MOPS lub PCPR w celu 
uregulowania należności. Możesz również zapłacić gotówką dopłatę, a kwotę jaką zapłaciłeś 
zwrócimy po dokonaniu zapłaty przez MOPS lub PCPR.  

Pamiętaj, tryb i zasady rozliczenia, musisz wcześniej uzgodnić z MOPS lub PCPR! 

 

5. Zlecenie należy zgłosić do firmy: 

MaJeR Sp. z o.o. 

ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa 

tel. 22- 8699360, fax: 22- 8399021, e-mail: info@majer.com.pl 

 

6. Po otrzymaniu przelewu z MOPS lub PCPR firma MaJeR wyśle aparat przesyłką kurierską. 

Oferowane przez nas aparaty CPAP to gwarancja wysokiej jakości, bezawaryjna praca i łatwa 
obsługa. 

 

 

Pamiętaj aparat do obturacyjnego bezdechu sennego przysługuje Ci raz 
na 5 lat! 
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