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DlWP.540.3.2021.KP

Pani

lrena Rej

Prezes lzby Gospodarcze)

,,Farmacja Polska"

szanowna pani prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 czenivca 2021 r, (znak: l,dz,946-2021) dotyczące

możliwości wypisywania recept na leki z listy 75+ w ramach ambulatoryjnej opieki

specjalistycznei oraz podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie

ponizszych wyjaśnień.

W związku ze zgłaszanym probtemem planowana jest zmiana ustawy z dnia 27 sierPnia

2OO4 r, o świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych (Dz.

U , z 2020 r, poz. 1398, z póżn, zm,) dotycząca art, 43a i 43b. Pzygotowywane zmiany

dotyczą usprawnienia procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentom,

ktorzy ukończyli 75 rok życia, bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczen i a żywi e n i oweg o o raz wyro bów m ed ycznych.

W ramach procedowanego projektu proponuje się wprowadzenie dodatkowej regulacji,

która umożliwi osobom wystawiającym recepty na te produkty, automatyczny,

tj. niewymagający uzyskiwania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

dostęp do danych osobowych oraz jednostkowych danych medycznych pacjentow

w zakresie recept oraz dokumentów realizaĄi recept.

powyższe umożliwi przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego

niektórych grup społecznych, w tym przede wszystkim seniorów oraz jeszcze bardziej

efektywne zaopatrywanie pacjentów w niezbędne im produkty lecznicze.

Dodatkowo zaproponowane w projekcie zmiany mają na celu rozszerzenie zakresu

pod m iotowego i przed m iotowego u prawn ien ia wyni kającego z aktu al n ie obowiązuj ącego

ań. 43b ustawy, zgodnie z którym, świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje

bezpłatne zaopatuenie w leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1
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ustawy z dnia 12 mĄa 2011 r. o refundacji leków, środkow spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz, 523),

ustalonym w sposób określony w ust. 6. Zgodnie z proponowaną zmianą powyższe

uprawnienie będzie dotyczyło takze świadczeniobiorców w okresie połogu, Ponadto

uprawnienie obejmie równiez niektóre refundowane wyroby medyczne, których

stosowanie w ciąży jest równiez stosunkowo częste i uzasadnione, np. w związku z doŚĆ

powszechną w czasie ciąży cukrzycą cięzarnych.

Z poważaniem

waldemar kraska

sekretarz stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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