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Białystok, 08-12-2016

Pan Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Interpelacja

w sprawie możliwości wystawiania recept dla seniorów przez lekarzy specjalistów
innych specjalności, nie tylko lekarzy rodzinnych
Docierają do mnie sygnały, głównie ze środowiska lekarskiego, ale również ze strony
seniorów, dotyczące utrudnień przy realizacji prawa do bezpłatnych leków dla osób powyżej
75 roku życia. Z dniem 1 września 2016 roku weszło w życie znowelizowane rozporządzenie
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Rozporządzenie to zostało znowelizowane
w związku z wejściem w życie od 1.09.2016 r. art. 43a, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 581 ze zm.), wprowadzającego między innymi bezpłatne zaopatrzenie w leki
świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75 roku życia. Przepisy te wprowadzają również szereg
zasad, zgodnie z którymi pacjenci mogą realizować recepty na należne im, bezpłatne leki.
Recepty mogą być wystawiane dla świadczeniobiorcy, który ukończył 75 rok życia,
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania
zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii
prostej oraz rodzeństwa.
Pacjenci nie otrzymają zatem recept na bezpłatne leki między innymi od lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionych w innej placówce, do której pacjent nie jest
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przypisany, oraz od lekarzy bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność przychodni.
Należy podkreślić, iż

w podstawowej opiece zdrowotnej pracują lekarze z różnymi

specjalizacjami, podobnie jak i lekarze bez specjalizacji, którzy zabezpieczają zdrowotnie,
również seniorów. Brak uprawnień do wystawiania recept pozbawi pacjentów przez nich
leczonych, (u danego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie złożona jest
deklaracja), możliwości otrzymania recept na bezpłatne leki (kod uprawnienia dla seniorów
„S”).
Recept na bezpłatne leki nie mogą też wystawiać lekarze specjaliści zatrudnieni w
specjalistycznej placówce zdrowia, czy też lekarze pracujący na oddziałach szpitalnych. Jeśli
specjalista leczy pacjenta środkami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi
przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, by ten wystawił receptę, a
pacjent 75+, oprócz wizyty u specjalisty, aby skorzystać z bezpłatnych leków, obowiązany
jest udać się dodatkowo do swojego lekarza rodzinnego.
Dla wielu starszych osób jest to niezrozumiałe, że kardiolog czy reumatolog nie może
wypisać recepty na darmowy lek, a jedynie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To dla
seniorów spore utrudnienie, a wielu z nich czuje rozgoryczenie programem. Ponadto lekarze
specjaliści zgłaszają problem braku możliwości wypisywania leków z listy senioralnej dla
swoich rodziców w wieku 75+.
Dodatkowo z dniem 01 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do
wystawiania recept na leki refundowane, w związku z tym na recepcie nie będzie już
umieszczany numer tej umowy. Lekarze i lekarze dentyści, którzy będą chcieli korzystać z
uprawnienia wystawiania recept na leki refundowane, będą musieli uzyskać indywidualne
numery recept przydzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze mają spory zapas
„starych” recept, które trzeba będzie wyrzucić.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:
1. Czy Ministerstwo zna problem związany z utrudnieniami w realizacji przez
seniorów prawa do bezpłatnych leków? Jeżeli tak, to czy przewidziana jest w
najbliższym czasie zmiana przepisów w taki sposób, aby wszyscy lekarze
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pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej oraz lekarze specjaliści pracujący w
specjalistycznych placówkach zdrowia, mogli wystawiać recepty na bezpłatne
leki dla seniorów?
2. Czy Ministerstwo przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania recept na
bezpłatne leki z „listy senioralnej” przez lekarzy specjalistów, dla ich rodziców?
3. Czy po 01 stycznia 2017 r. można będzie korzystać z nieaktualnych recept, do
wyczerpania ich zapasu?

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski
Poseł na Sejm RP

