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Irena Rej
Prezes Izby Gospodarczej
„Farmacja Polska”

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do Pani pisma nr L.dz.781-2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad
wystawiania od dnia 1 lipca 2020 r. tzw. recept 75+ uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższego stanowiska.
Jak słusznie wskazano w ww. piśmie, od dnia 1 lipca 2020 r. wszedł w życie art. 43a ust.
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), rozszerzający
uprawnienie do wystawiania elektronicznych recept na leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące
świadczeniobiorcom mającym ukończony 75. rok życia w ramach bezpłatnego
zaopatrzenia, na grupy pracowników medycznych, o których mowa w tym przepisie.
Co istotne, uprawnienie to nie ma charakteru generalnego, lecz dotyczy wyłącznie recept
wystawianych w postaci elektronicznej oraz może ono zostać zrealizowane jedynie po
uprzedniej weryfikacji dokonywanej przez pracownika medycznego za pośrednictwem
systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2020 poz. 720), tj. systemu e-zdrowie (P1).

Zgodnie z art. 43a ust. 1b ww. ustawy, weryfikacja ta ma polegać na sprawdzeniu ilości
oraz rodzaju leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych przepisanych dotychczas dla danego pacjenta. Ponadto
powinna ona zostać dokonana pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności
stosowania ww. produktów przez danego świadczeniobiorcę, a także brać pod uwagę
recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy. Jednocześnie ww.
weryfikacja będzie realizowana przez pracowników medycznych wystawiających tzw.
recepty 75+ przy użyciu funkcjonalności systemu e-zdrowie (P1), z której można będzie
korzystać od dnia 1 października 2020 r. Taki termin uruchomienia tej funkcjonalności
wynika z komunikatu Ministra Zdrowia dnia 24 czerwca 2020 r. (DZ. URZ. Min. Zdr.
2020.45) wydanego zgodnie z dyspozycją art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz.
1590). W związku z tym nie sposób zgodzić się z wyrażonym w ww. piśmie twierdzeniem,
iż na mocy ww. komunikatu „przesunięto termin uruchomienia funkcjonalności P1 dla
recepty 75+”, ponieważ wyznaczono go zgodnie z ww. przepisem ustawowym, który
umożliwia wdrożenie funkcjonalności weryfikacji aż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Mając na uwadze brzmienie ww. przepisów, należy zatem stwierdzić, iż uprawnienie do
wystawiania tzw. recept 75+ wyłącznie w postaci elektronicznej zostało ściśle powiązane
z powyżej opisanym obowiązkiem dokonania weryfikacji ordynowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Przyjęcie takiego rozwiązania ukierunkowane jest na zapewnienie ochrony zdrowia
pacjenta w ramach farmakoterapii, której jest on poddawany. Zwrócenia uwagi wymaga
także, iż dotychczas – zgodnie z art. 43a ust. 1 Ustawy – uprawnienia do wystawiania
recept 75+ w obu postaciach (poza ich wystawianiem dla osób bliskich) posiadali jedynie
lekarz oraz pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, co
umożliwiało tym pracownikom medycznym koordynację procesu zaopatrywania danego
świadczeniodawcy w ww. produkty przysługujące mu bezpłatnie. Rozszerzenie tego
uprawnienia na kolejne grupy pracowników medycznych wymaga zatem wdrożenia
odpowiedniego mechanizmu, który umożliwi efektywną weryfikację ordynowanych
pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych i zagwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto realizacja
tego uprawnienia przez pracowników medycznych określonych w art. 43a ust. 1a ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych możliwa
będzie dopiero w sytuacji, gdy zdecydowana większość wystawianych w Polsce recept
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będzie miała postać elektroniczną, co przewiduje się, że nastąpi ok. 1 października
2020 r.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż pracownicy medyczni, o których mowa w art.
43a ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, będą mogli wystawiać tzw. recepty 75+ dopiero od momentu uruchomienia
funkcjonalności, tj. od dnia 1 października 2020 r. Do tego czasu tzw. recepty 75+ są
wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. co do zasady przez lekarza POZ, który
ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie
dokumentacji medycznej.

Z poważaniem,
Janusz CieszyńskiPodsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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