
 

Szanowni Państwo! 

 
Rozumiejąc potrzeby osób z nietrzymaniem moczu, firma SCA Hygiene Products dąży do tego, aby 
zapewnić im możliwie najłatwiejszy dostęp do pełnej oferty produktów TENA.  
 
Jak pokazują badania, 60% osób dokonujących zakupu środków pomocniczych, kupuje je w aptece, 
która znajduje się najbliżej miejsca ich zamieszkania*. Państwa apteka jest takim miejscem dla 
wielu pacjentów. 
 
Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do nawiązania współpracy w zakresie refundacji środków 
pomocniczych. Przystąpienie do sieci refundacyjnej SCA niesie za sobą wymierne korzyści, takie              
jak m.in.: 
 
• wzrost konkurencyjności apteki na rynku (kompleksowość oferty) 
 
• zwiększenie obrotu apteki dzięki pozyskaniu nowych, lojalnych klientów, którzy oprócz wniosków 

na produkty TENA będą także realizować recepty na leki 
 
• dostęp do materiałów promocyjnych i próbek dla pacjentów  
 
• podnoszenie kwalifikacji personelu apteki poprzez szkolenia z zakresu produktów na 

nietrzymanie moczu oraz refundacji środków pomocniczych 
 
• sprawny proces rozliczania refundacji dzięki stałej opiece i wsparciu Przedstawiciela 

Handlowego oraz Koordynatora ds. Współpracy z NFZ 
 
• gwarancję płatności za prawidłowo zrealizowane zlecenia do 30 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego 

 

Refundacja w sieci SCA = prosta procedura + szybki obieg dokumentów           
+ gwarancja płatności 

 

W sprawie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami: 

 

• Maciej Szott, Przedstawiciel Regionalny, tel. 783 910 118 

• Michał Trawiński, Koordynator ds. Współpracy z NFZ, tel. 22 543 75 79 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
Sylwia Złotucha 
Dyrektor Działu Sprzedaży 
SCA Hygiene Products Sp. z o.o. 
 
 
 
* Źródło: Raport U&A, Synovate, Warszawa 2009 



 

Stanowisko mgr farm. Piotr Jóźwiakowski, Prezesa OIA w sprawie refundacji 
środków pomocniczych 
 
 
 
Środki pomocnicze bez zawiłej umowy z NFZ 
 
 
Wszystkie apteki, które nie chcą podpisywać zawiłych i rozbudowanych biurokratycznie umów z NFZ, 
a są zainteresowane prowadzeniem refundowanych środków pomocniczych, mogą nawiązać 
współpracę z producentem w formie podwykonawcy. 
 
Apteka, podpisując prostszą umowę z producentem, realizuje wnioski na refundowane pieluchomajtki, 
jednak z NFZ-tem rozlicza je producent, zaś apteka z producentem, od którego otrzymuje zwrot 
refundacji. 
 
Małopolski OW NFZ dopiero w tym roku dopuścił taką możliwość i dopiero teraz można zawierać                     
z producentami umowy na podwykonawstwo. 
 
Zbierając dla Państwa te informacje i ustalając szczegóły z firmami, a także prosząc o opinie 
aptekarzy z innych województw gdzie już taki system funkcjonował wcześniej, udało mi się ustalić 
następujące szczegóły: 
 
Firma SCA Hygiene Products (TENA) nie obsługuje pacjentów indywidualnie, a jedynie poprzez 
apteki i sklepy medyczne, co powinno zasługiwać na naszą uwagę. Aptekarze z innych województw 
są zadowoleni z obsługi aptek i załatwiania papierkowej roboty z NFZ. Firma robi to możliwie sprawnie 
i znacząco wyręcza apteki. Firma SCA dysponuje profesjonalnym serwisem refundacyjnym w zakresie 
rozliczania aptek. Współpracuje z ponad 2000 aptek na terenie całej Polski. 
 
 
Z UWAGI NA POWYŻSZE FIRMA SCA ZASŁUGUJE NA POLECENIE JAKO PIERWSZA! 
 
 
 
Z uszanowaniem, 
 
Prezes Rady OIA  
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski 

 

 

 

 

   Więcej informacji o produktach TENA pod bezpłatnym numerem 800 60 66 68 lub na www.TENA.pl 


