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Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, ¿e 31 grudnia 2016 r. wygasaj¹ dotychczasowe umowy z NFZ
o wystawianie recept na leki refundowane, w tym umów pro auctore, pro familia.

Aby od 1 stycznia 2017 r. móc korzystaæ z uprawnienia do wystawiania ww. recept, lekarz, lekarz dentysta
� w tym równie¿ lekarz, lekarz dentysta emeryt niewykonuj¹cy zawodu � musi drog¹ elektroniczn¹, przez portal
NFZ (po uaktualnieniu danych osobowych), przes³aæ wniosek o utrzymanie uprawnieñ do pobierania nume-
rów recept, po wyga�niêciu umowy upowa¿niaj¹cej do wystawiania recept, a nastêpnie wydrukowany i podpisa-
ny wniosek przes³aæ poczt¹ lub dostarczyæ osobi�cie do w³a�ciwego oddzia³u NFZ.

Je�li lekarz, lekarz dentysta � emeryt niewykonuj¹cy zawodu nie mia³ dotychczas podpisanej umowy z NFZ i po raz
pierwszy zwraca siê do funduszu o nadanie numerów recept (i nie posiada konta na portalu NFZ) mo¿e, za po�rednic-
twem portalu NFZ, przygotowaæ, wydrukowaæ oraz przekazaæ w postaci elektronicznej do w³a�ciwego oddzia³u
funduszu wniosek o uzyskanie dostêpu do portalu NFZ oraz wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania
numerów recept nadawanych przez NFZ.

Wnioski te w postaci papierowej wraz z prawem wykonywania zawodu oraz dokumentem to¿samo�ci nale¿y
z³o¿yæ osobi�cie we w³a�ciwym oddziale NFZ:

l Mazowieckim Oddzia³e Wojewódzkim NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8,

lub w delegaturach:

l 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,

l 07-410 Ostro³êka, ul. Ko�ciuszki 45,

l 26-617 Radom, ul. Piastowska 4,

l 08-110 Siedlce, ul. Pi³sudskiego 4.

Jednocze�nie informujemy, ¿e od 1 pa�dziernika 2016 r. w Biurze Obs³ugi Lekarza OIL w Warszawie, ul. Pu³awska 18
i w biurze Delegatury Radomskiej, ul. Rwañska 16 (w ka¿d¹ �rodê w godz. 10.00�14.00) mo¿na uzyskaæ pomoc
w drukowaniu blankietów recept refundowanych pro auctore, pro familia dla lekarzy, lekarzy dentystów
� emerytów niewykonuj¹cych zawodu, posiadaj¹cych umowê z NFZ. Druki recept numerowanych drukujemy
tylko osobom posiadaj¹cym aktualne dane w NFZ oraz maj¹cym przy sobie has³o i PIN uzyskane z NFZ.
Informujemy równie¿, ¿e nadal mo¿na drukowaæ bloczki recept refundowanych w drukarniach, z których
us³ug Pañstwo dotychczas korzystali.

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, ¿e bezp³atne leki 75+ mog¹ byæ przepisywane na receptach
pro auctore i pro familia o dotychczasowym wzorze lub uzyskanych na podstawie wniosku z³o¿onego do NFZ.
Na recepcie nale¿y wpisaæ:

1) nazwê leku znajduj¹cego siê w wykazie leków bezp³atnych, udostêpnionym na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia (http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf),

2) symbol �S� w polu �kod uprawnieñ dodatkowych�, a w przypadku zbiegu uprawnienia �S� z innym upraw-
nieniem do refundacji nale¿y wpisaæ oba kody uprawnieñ; w polu �odp³atno�æ� nale¿y wpisaæ poziom odp³at-
no�ci, z jakim lek by³by ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

Kontakt w przypadku pytañ: NFZ, tel.: 22-279-76-24, 22-279-76-26; OIL, tel.: 22-542-83-30.

Ewa Miêkus-P¹czek, sekretarz ORL w Warszawie
£adys³aw Nekanda-Trepka, zastêpca sekretarza ORL w Warszawie
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