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W odpowiedzi na pismo dotyczące prośby o interpretację przepisów ustawy z dnia

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 22017 r., poz. 125t.i.),

zwanej dalej ustawą, odnośnie moż|iwości wypisywania przez lekarza stażystę recept

na leki refundowane, W tym recept pro auctore i pro fami|iae, wydawania opinii i orzeczeń

|ekarskich, Depańament Nauki i Szko|nictwa Wyższego pzekazĄe następujące

informacje.

Na mocy art. 5 ust, 7 ustawy okręgowa rada |ekarska w ce|u odbycia staiu

podyp|omowego pzyznĄe prawo wykonywania zawodu lekaza albo prawo

wykonywania zawodu |ekarza dentysty na czas odbywania tego stażu.

Z art' 6 ust 10a ustawy wynika, iŻw pzypadku przyznania prawa wykonywania zawodu

|ekarza albo prawa wykonywania zawodu lekaza dentysty, o którym mowa w ań. 5 ust.

7 UStaWy, W dOkUmenCie "PraWO wykOnywania zawodu lekatza" albo "Prawo

wykonywania zawodu |ekaza dentysty,' zamieszeza się odpowiednio informację

o przyznaniu tego prawa w celu odbycia staŹu podyplomowego na czas odbywania tego

stażu. Na mocy ań. 15 ust. 3a i3b ustawy okreś|ono' ii|ekarzodbywa staż podyplomowy

pod nadzorem |ekaza posiadającego specjalizację, o któĘ mowa w ań. 64 ust. 1

ustawy, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty

wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego da|ej ''opiekunem,, oraz,

Że |ekaz odbywający staż podyplomowy, jest uprawniony do wykonywania zawodu

wyłącznie w miejscu odbywania stazu, z zastrzeieniem ań' 30' ktÓry mówi o stanach
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zagrażąących Życil, przypadkach niecierpiącyclr zwłoki, a takŻe w sytuacji gdy

prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza

posiadajqcego prawo wykonywania zawodu.

Mając powyższe na uwadze nalezy stwierdzic, iż uprawnienie do wypisywania przez

|ekaza stażystę recept na |eki refundowane, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich

pzysługuje mu wyłącznie w miejscu odbywania stazu podyp|omowego podczas

rea|izac1i programu stażu podyp|omowego po uzgodnieniu z opiekunem zawartych

w nich treści.

odnosząc się natomiast do pytania o możliwośĆ wypisywania recept pro auctore i pro

fami|iae przez |ekarza stażystę wskazaó na|eży, iż obecnie obowiązujące pzepisy nie

przyznĄąstażystom takiego uprawnienia. W wyniku konsu|tacjizagadnienia moż|iwości

wypisywania recept pro auctore i pro fami|iae, Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił

uwagę na brak moŹ|iwości przydzielenia lekarzowi stażyście zakresów liczb Ędących

unikalnyminumerami identyfikującymi recepty pro auctore i pro fami|iae. Lekaz staŻysta

może odbywac staż wyłączenie pod nadzorem opiekuna. Poza wyjątkami wskazanymi

w ustawie' nie może samodzie|nie udzie|ac świadczeń opieki zdrowotnej, zatem nie

moze posiadaÓ indywidua|nie przydzielonych zakresow |iczb będących unika|nymi

numerami identyfikującymi recepty. Jedynie świadczeniodawca, u ktorego odbywa staż

przydzie|a |ekarzowi stażyście na czas odbywania stażu takie zakresy |iczb, spośrod

zakresÓw liczb przydzie|onych świadczeniodawcy przez oddział wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z $ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 62 z pożn.

zm,) oraz w związku z s 5 załqcznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

8 wzeŚnia 2015 r., w sprawie ogÓlnych warunkow umow o udzielanie Świadczeń opieki

zdrowotnej ( Dz. U' z2016 r,, poz. 1146). 
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