
KOMUNIKAT PREZESA ORL
z dnia 16 styczniaż)IZ roku

Z zlnowoLENIEM INF,oRMuJĘ, żE pRzyJĘTA pRzuz Snrm RP w oNru 13 STyczNIA BR.
NOWELIZACJA USTA\ilY REFUNDACYJNEJ REALIZUJE ISTOTNE POSTULATY ŚnOOOWISXł
LEKARSKIEGo w ZAKRESIE BEzpIECZEŃsrwł DLA wyKoNyWANIA ZAWoDU LEKARZA, W
TyM wyKREśr,BNrB usrąrów 8I9 łnr.48.

SnnnnczNrr DzIĘKuJĘ wszysTKIM KoLrżłNxołr r Kolncou, w TyM rłxżn
ORGANIZACJOM I STOWARZYSZENIOM LEKARSKIM Z^UDZIELANE \ilSPARCIE I SOLIDARNĄ
PoSTAwĘ, DZIĘKI xrónE.r olNIBŚt tŚtvty wsrÓLNY SUKCES w \ilALCE o USUNIĘCIE
DvSKRvMINUJĄCvCH LEKARzv I LEKARZv oBNrysrów złprsów pRAwA.

Nłszynł DoCELoWyM poSTuLATEM JEST ZwoLNIENIE LEKARzA Z oBoWIĄzKU
ODNOTOWY\ilANIA STOPNIA REFUNDACJI LEKU, A TAKZE REZYGNACJA Z WPROWADZENIA
Do UsTAwy o ZAWoDACH LEKARZA I LEKARZA DENTySry złprsów, rtónn NARZUCAŁvBv
LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM OBOWIĄZKI BIUROKRATYCZNE, DOTYCHCZAS TAM
NIE WYSTĘPUJĄCE.

Informuję Koleżanki i Kolegów, że w dniu 13 stycznta br. w związku z uchwaleniem przez
Sejm RP nowelizacji ustawy refundacyjnej Naczelna Rada Lekarska ustaliła rekomendacje
dla lekarzy i lekatzy dentystów doĘczące zasad wypisywania recept (stanowisko NRL w
załączniku do komunikatu). Rekomendacje te omówiłem w dniu 16 sĘcznia br. podczas
spotkania z Piotrem Brukiewiczem, prezesem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. prezes RŚIA
odniósł się z uznaniem do wyzej wymienionych rekomendacji wskazując, że pozlłlolą one na
niezakłóconą realizację recept lekarskich, a chorym na dostęp do najtańsązch odpowiedników
s ub stancj i zap i sanych pr zez lekarzy i lekar zy dentystów.

W zrviązku z pov,yższym w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i w porozumieniu z
prezesem RśtA, rekomenduję następujący sposób wypisyrvania recept lekarskich:

1. Posługiwanie się międrynarodowymi nazwami leków na wsrystkich Ępach recept.
2. Stosowanie pozostaĘch adnotacji wg poniżsrych wskazań

a) RecepĘ starego Ępu poryskiwane przez lekarzy we własnym zakresie (obowiązują do 30
czerwca br.)

- w polu oznaazonym oddział NFZ wpisujemy identyfikator właściwego oddziafu NFZ (postępujemy
podobniejak w ubiegłym roku)

- w Polu oznaczonym uprawnienia wpisujemy podobnie jak w ubiegĘm roku właściwy kod
uPrawnień Pacjenta (IW, IB, ZK, PO, AZ, NB), jeżeli pacjent nie ma dodatkowych uprawnień
wpisujemy,,X",

- w polu oznaczonym choroby przewlekłe wpisujemy,,X'',

- w przypadku leków przepisywanych w chorobach wymienionych w obwieszczeniu Ministra
Zdrowia, posiadających różne stopnie odpłatności ( w
skróconej załącznik do komunikatu) obok międzynarodowej nazwy leków
oznaęzenie odpłatno ści zn aj duj ące się w wykazie,

wpisujemy właściwę



- w przypadku innych leków (nie wymienionych w/w obwieszczeniu) nje oznaczamy odpłatności.

UWAGI DODATKOWE

- na jednej recepcie można wypisać do pięciu leków gotowych albo jeden lek recepturowy w ilości
jednej porcji! - tnv. ilości ryczahowe leku nie ulegĘ zmianie,

- leki psychotropowe i środki odurzające wypisujemy jak dotychczas, czylipo jednym preparacie na

recepcie z podaniem słownie łącznej ilości środka psychotropowego lub środka odurzającego, podając

także sposób dawkowania. (przy wypisywaniu recept na leki tego typu obowiązują dodatkowo
odrębne przepisy).

b) RecepĘ starego Ępu drukowane z uĘciem elektronicznej karty ubezpieczenia

Postępuj emy analogicznie, jak v,y żej.

c) Recepty -wzór wg rozporządzeniaMZ z23 grudnia 201l roku (załącznik do komunikatu)

- w polu oznaczonym oddział NFZ wpisujemy identyfikator właściwego oddziału NFZ, (postępujemy
podobnie jak w ubiegĘm roku)

- w polu oznaczonym uprawnienia wpisujemy podobnie jak w ubiegĘm roku właściwy kod
uprawnień pacjenta (IW, IB, ZK, PO, AZ, NB) jeżeli pacjent nie ma dodatkowych uprawnień
wpisujemy,,X",

- w przypadku leków przepisywanych w chorobach wymienionych w obwieszczeniu Ministra
Zdrowia, posiadających rózne stopnie odpłatności (wykaz leków refundowanych w wersji pełnej i
skróconej załącznik do komunikatu) obok międzynarodowej nazwy leków wpisujemy właściwe
oznaczęnię odpłatności znajdujące się w wykazie,

- w przypadku innych leków (nie wymienionych w/w obwieszczeniu,) nie oznaczamv odpłatności.

UWAGA

Środkowa częśó recepty tego Ępu (oznaczona skrótem Rp) zawiera podziałna pięó pozycjipoziomych
i dwie kolumny:

- w pierwszej kolumnie wypisujemy nazwy leków, a w drugiej odpłatność, jedynie wobec leków
wymienionych w w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

WAZNE (doĘczy wszystkich ordynowanych leków)

Pragnę podlcreŚliĆ, że nietrwzględnienie w zalcresie nowelizacji zmiany zapisu art. 6 ust. L pkt t lit.a
czyli uzależnienie refundacji leków od zarejestrowanych dla niego wskazań i przeznaczeń, a nie od
aktualnego stanu wiedzy medycznej, oznacza brak refundacji leków dla wielu pacjentów a nłłaszcza
dzieci i kobiet ciężarnych. Biorąc pod młagę powyższe przesłanki, a także zalecenia towarzystw
naukowych, zapisy Kodelau Etyki Lekarskiej, ustałvy o zawodąch lekarza i lekarza dentysĘ oraz
ustawY o Prawach pacjenta, w ślad za NaczelnąRadąLekarskąprzypominam, że obowiązkiem lekarza
i lekarza denĘsQ jest ordlmowanie leków zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej.



KIERUJĄC SIĘ NALEZNĄ TROSKĄ O CHORYCH, DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOSCI W REALIZACJI

śwnoczpŃ UzySKAŁEM oD pREzEsA RŚtł zeppwNIENIE, żB oo roŃca nrcż.ąceco TyGoDNIA w
woJEWoDzTwIE ślĄsrIIrł REALIzowANE BĘDĄ Z UwzGLĘDNIENIEM NALEzNEJ REFLINDACJI

RECEPTY, KTORE ZOSTAŁY OZNACZONE PIECZĄTKĄ ,,REFLINDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ", (Z
powoDu wczBśNIBrszEGo ICH WySTAwIENIA LUB BRAKU tr,lozuwoścl zApozNANIA sIĘ LEKARry z
AKTUALNvMI REKoMENDłclavt).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecamy skorzystanie z opracowań zawaĘch
na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej:

http ://www.katorvice. oia.pllindex-act-show-site-299,html

Wszelkie plania można kierowaó na adres mailowy: sekretariat@izbałekarska.org.pl i
katowice@oia,pl

Jacęk kozaktewrcz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w katowicach


