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Pani
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rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl 

Szanowna Pani,

odpowiadając na pismo z dnia 8 października 2020 r., dotyczące realizacji recept na 

bezpłatne leki dla seniorów oraz dla świadczeniobiorców w okresie ciąży, uprzejmie 

informuję, że zgodnie z treścią art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje 

bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie leków refundowanych, na zasadach 

określonych w ustawie. Zgodnie z ust. 5 tego artykułu, osoby uprawnione do wystawiania 

tych recept są obowiązane do dokonywania, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy 

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, 

zwanej dalej systemem, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc 

pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy.

Niemniej jednak, w związku z niedostosowaniem się komercyjnych dostawców 

systemów gabinetowych do obsługi ww. funkcjonalności systemu, umożliwiającej 

przeprowadzenie omawianej weryfikacji, uruchomienie planowane jest na dzień 31 

grudnia 2020 r. Tym samym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości 

realizacji określonych w przedstawionym przepisie praw świadczeniobiorców pomimo 

niewdrożenia związanych z tym prawem rozwiązań systemowych, należy stanąć na 

stanowisku, że do czasu uruchomienia omawianej funkcjonalności systemu, 

wystawianie recept na darmowe leki dla świadczeniobiorców w okresie ciąży w trybie 

określonym w art. 43b powinno mieć miejsce bez dokonywania systemowej weryfikacji, 
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przy jednoczesnym przeprowadzeniu przez lekarza wnikliwego wywiadu medycznego z 

pacjentem, przy wykorzystaniu dostępnych mu środków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przedmiocie wystawiania recept na darmowe 

leki dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75 roku życia, należy odwołać się do 

stanowiska Ministerstwa Zdrowia, przedstawionego w komunikacie z dnia 1 października 

2020 r., którego treść dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-

75plus.

Odnosząc się do poruszonej kwestii ewentualnej możliwości ponoszenia przez lekarzy 

kosztów refundacji przepisanych leków w omawianym okresie uprzejmie informuję, że 

w skierowanym do Narodowego Funduszu Zdrowia piśmie z dnia 1 września 2020 r., 

Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawił 

stanowisko, zgodnie z którym do czasu uruchomienia omawianej funkcjonalności 

systemu, wystawienie recepty na bezpłatne leki dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży, 

należy uznać za prawidłowe pomimo braku realizacji obowiązku weryfikacji, określonego 

w art. 43b ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Pan Minister Maciej Miłkowski wyraził jednocześnie w powyższym 

stanowisku oczekiwanie niewyciągania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do czasu 

uruchomienia powyższej funkcjonalności systemu, wobec osób uprawnionych do 

wystawiania recept żadnych negatywnych konsekwencji ze wspomnianego tytułu, 

w szczególności w postaci żądania zwrotu kwoty refundacji.

Z poważaniem

Anna Potrzebowska 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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