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W oclpowiecIzi na pismo z dnia f3 sierpnia 20l2 roku Sląski oddział Wojewtidzki NFZ

inlbrrnuje. ze zgodnie z art. 45 ustawy o zarvodach lekarza i lekarza dcntysty. lckarz moie

clrdyt-tolvac Ieki dopuszczone rv Polsce do obrotu na zasadach określonych rł, odrębnych

przcpisach' Przeplsy 1e nie zarvierają norm, które uprawniałyby jcdynic lckarzy darrych

spec.ialności do ordynor,vania określonych łekór,i. Warunkiem bezr'''zględnic i<cnieczn;'nl

clo wypisania receplv na wszvs(kie lcki rcl.unclowane (zarówno w przypadku chorolly przcrvlcklc'j

.jak i kriitkotrr'vałej ) jest dysponorvanie przez każdego Iekarza |:ez względu na miejsce udzielania

ślt iadczeti ucloku menttlwany m rozpoznaniem schorzenia' uStalonym samodzicInic lub przcz

irrnych lekarzy, lv związku z prou,adzoną przez nich diagnostyką i leczenienl pacjentr'

Schorzcnic przcrł'Ickłe moŻe być zdiagnozort,ane i leczorre zarówno przez' |ekarza POZ, jak

i lekarza specjalistę' NaIeży także rvspomnieć, Źe zgodnie z ań' 3] usta$'y o zarvodach lekarza

i ]ckarza dent)'Sty. lekarz rr. razie wątpJiwości diagnostycznych lub terapeutyczlrych. jcśli Lrzna

to za uzasadnione rv świetle rł,'ymagali rł'iedzy nredycznej, powinien zasięgnąc opinii rł.łaŚcrr'r,ego

lckarza spccjaIis1y' Leki porł,.inny być przepisyrvane zgodnie z obrł'ieszczen ianl i, rr kttirych

Minister Zi]rowia ustaIa na nowych zasadach. rł'ykaz refundowanych ]ekórv' środk(llł'

s1loiyrrczych spec.jaInego przezlaczenia zvrr'ieniorvego oraz wyrobów nledycznych'

W prz1''paclktr. gdy chorobę rozpoznitje i leczy między innymi ordynując Itrstalając darł,ki

o]<reś|onvch lektllr' lekarz specjalista. istnie'je rnoŹliwojI r'''ypisyr-ł'an ia recept nll te leki rr. ce]u
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kont1'nuacji leczenia także przez |ekarza POZ' Naleiy jednak panliętac' Że pisenrna intbrmac.ja

nlcdyczna o diagnozic i pror,vadzonej terapii (rvzór in{brmacji zau,icra załącz'llik do zarządzenia

Nr 8l/20L]/DSoZ Prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie określerria rł.arunkóu,'

i rea|izacji umćlw w rodzaju ambulatoryjna opieka spccjalistyczna) powinna być przckazyrł.ana

przez specjaIistę do lekalza PoZ (nloże być poprzez pacjenta) już rv momencie usta]enia

diagnoz;' i podjęcia ]eczenia. bezr,vzględnic rł kaidyll przypadku zmiany terapii' a przy stałej

opiecc specjalisly - mininrunr raz' na 12 rniesięcy. Tym samym wszelkie in|ornracje dotyczące

lcczcnia spccj alistyczncgo i szpitalncgo pacienta powinny byc kierowane do lekarza POZ,

llv to on przcpisywal recepty nir zaordynorł'anc lcki. Jednocześnie naleiy zaznaczyć, Że nie nloŻna

c1oprorr'ac1zic do sytuacji. kiedy pacjent korzysta z wizyty u np. diabetologa tylko i lr'y'lączIrie

rl cclu typisania rcccpty. 'I-aka sytuacja u1rttdnia dostępnośc do ślviadczcń specjalistycznyclr

innvm. .jeszcze nie Zdiagnozowanym pacjentom. Pacjent wyrównany cukrzyctlwo powinien

zgłaszać się do Jckarza djabctoIoga tylko na badania kontrolne' o częstotlirł'ości tyclr lvizyt

dccydu.jc lckarz diabetolog. Dodarrr, Że lekarz diabetoiog może przepisywać rł'czasie rr iz;t;

pacjentowi inne leki refundowanc stosowane np. w kardiologii. Na kole.fnych wizl"tach

d iabeto logicznych lekarz nroŻe kontynuorł'ać rozpocZęte wcześniej leczenie f.arrnako lt'g iczne '

Wc u sz1'stkich r,r'skazanych por'vyŹej przypadkach należy pamiętac, ie to lekarz diabctolog bierze

na siebie odpclr,r ledzialnclśc za sposób ieczenia i zaordynou'ane leczenie f.arllakoltlgicznc ' Zatem

zaoldynou,anie leku nie zrł'aInia lckarza z oclporł'icdzialności prarvnej i zawodorł'cj za skrrtki

pod.jętej decyzji lv związku z ordynowaniem ]eku. Lekarz, przepisując dany lek' ma obolt'iązek

kierorvac się, tak jak podczas innych czynności składających się na wykonyr'vanie zaw,odu'

wskazanialni aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz działać z na|eŻytą

Staranności.l (art' 4 us1awy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).

Śla.ski oddział Wojerł'ódzki NFZ inibrmuje' Że podmiotem odpowiet-lzialnym

za rcjcstlac.ję lekórv rł'Polscc jest Urząd Re.jestracji Produktów Lcczniczych' Wyrobórł'

Medycznych iProduktórł' Biobójczych, podlegający ministrowi zdrowia _ Strona intcrnctowa:

www.urpl.tov.pl.
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