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DLU.704.587.2022.AG.2

Pani

lek. dent. Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie

Szanowna Pani Rzecznik,

w nawiązaniu do pisma z dnia 18 lipca 2022 r., znak: RPL.410.19/2022.3, stanowiącego 

odpowiedź na pismo Ministerstwa Zdrowia o znaku: DLU.704.587.2022.AG z dnia 4 lipca 

2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

Na wstępie wskazać należy, iż w przywołanej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia 

przedstawiono zalecany sposób postępowania w przypadku pacjentów 

nieposiadających dokumentacji medycznej, potwierdzającej przyjmowanie danych 

leków na stałe, gdyż nie jest możliwe odgórne określenie zasad postępowania 

odnoszących się do wszystkich potencjalnych sytuacji.

Ponownego podkreślenia wymaga fakt, że przed wypisaniem recepty – refundowanej 

bądź nie – lekarz musi zdiagnozować pacjenta, tak aby zastosowana terapia była 

skuteczna i bezpieczna. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790, z późn. zm.), lekarz ma obowiązek 

wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 

mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Jeśli zlecenie odpowiednich 

badań, umożliwiających postawienie diagnozy, a w konsekwencji przepisania 

właściwych leków, w ocenie lekarza wiąże się z ryzykiem pogorszenia lub zagrożenia 
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stanu zdrowia lub życia pacjenta (z uwagi na okres oczekiwania na wynik), diagnoza 

powinna zostać przeprowadzona wszelkimi dostępnymi metodami. Powyższe 

obejmować może wywiad z pacjentem, ocenę ryzyka, badanie przedmiotowe itd. Dany 

lek powinien zostać natomiast przepisany w ilości umożliwiającej prowadzenie 

stosownej kuracji oraz potrzebnej do czasu dokonania diagnostyki pogłębionej, 

weryfikującej czy zastosowana terapia jest właściwa.

Podkreślić należy, że odpowiedzialność za prowadzoną terapię zawsze spoczywa 

na lekarzu i to on, na podstawie dostępnych metod, podejmuje ostateczną decyzję 

o przepisaniu konkretnych leków. Warto jednocześnie zauważyć, że samo przepisanie 

leku z pełną odpłatnością nie rozwiązuje problemu braku potwierdzenia skuteczności 

i bezpieczeństwa zalecanej pacjentowi terapii.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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