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W odpowiedzi na pismo prezesa NRA L.dz. P-116/2016 z dnia 11 III br. informujemy, 
iż nasza izba nie dysponuje interpretacjami czy wyjaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo 
Zdrowia,  czy NFZ, a skierowanymi do Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Odnosząc  się  do  kwestii,  jaką  są  wątpliwości  w  stosowaniu  przepisów,  zwłaszcza  
w sprawie  realizacji  recept  lekarskich,  należy  podkreślić,  iż   podstawowym  problemem  
z  jakim  stykają  się  farmaceuci  jest  hermetyczny,  prawniczy  język  rozporządzeń  
oraz wprowadzanie zbyt szczegółowych, wręcz drobiazgowych regulacji jednego zagadnienia 
w  wielu  różnych  normach  prawnych.  W  efekcie  przepisy  są  z  jednej  strony  niejasne  
i wieloznaczne, nie uwzględniają specyfiki pracy apteki, wielokrotnie odwołują się do innych 
dokumentów, a z drugiej  strony przytłaczają ilością danych, które należy przeanalizować  
i  zastosować w codziennej  pracy.  Niejednokrotnie  ta  sama kwestia  jest  normowana przez 
więcej niż jeden przepis. 

Na przykład, zasady realizacji recept precyzują cztery rozporządzenia: 
1) w sprawie wydawania leków z apteki;
2)  w sprawie recept lekarskich;
3) w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki 
4) w sprawie środków odurzających, 
         Wprowadza to niepotrzebne wątpliwości, który z nich w danym momencie należy 
zastosować  i  gdzie  należy  poszukiwać  odpowiedniego  zapisu.  Sugerujemy  dokonanie 
przeglądu  wszystkich  przepisów,  jakie  odnoszą  się  do  działalności  aptek  w  celu  ich 
uporządkowania i ujednolicenia. A ponieważ najwięcej problemów pojawia się w momencie 
kontroli recept przez NFZ, dziedzina realizacji recept w aptece wymaga najwięcej uwagi.    
        Ponadto należy definitywnie odejść od praktyki interpretowania przepisów przez 
oddziały NFZ. Instytucja ta podlega przepisom, a nie je tworzy i  nie jest uprawniona do 
wydawania wykładni prawa. Na tej podstawie powinno się przyjąć, że wszystkie tego typu 
interpretacje są stanowiskiem, czy poglądem NFZ, a nie obowiązującą normą.

Przedstawiamy poniżej  zbiór uwag do rozporządzenia  w  sprawie recept lekarskich, 
które zdaniem tut. Rady powinny zostać uwzględnione w procesie legislacyjnym:

• § 2 ust.4  Na dole recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer 
           REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba 
          wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny” jaki jest cel umieszczania na recepcie 
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             numeru REGON drukarni? uważamy, że to zbędna informacja;
• § 3 dane pacjenta  Biorąc pod uwagę wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób,    

             które przekroczyły 75 rok życia oraz fakt, iż w ciągu 2 lat osoby urodzone w latach 
             2000 i następnych osiągną pełnoletność (pojawi się problem z identyfikacją daty 
             urodzenia w nr PESEL), sądzimy, że wiek pacjenta powinien być umieszczany
             zawsze;

• §  4  dane  świadczeniodawcy Numer  telefonu  nie  musi  być  obowiązkowy,  
            da się go znaleźć w internecie lub ogólnodostępnych informacjach teleadresowych;

• §  8  ust.3  pkt   2a  i  odnoszący  się  do  niego  §16  ust.3  -  pakiet  antykolejkowy 
wprowadził możliwość wystawienia recepty na 10-krotną ilość niektórych postaci leku 
recepturowego,  ale  §16  ust.3  nakazuje  zmniejszyć  tę  ilość  do  ilości  dwukrotnej 
poprzez  odwołanie  do  §8  ust.2,  gdzie  jest  mowa  o  dwukrotnej  ilości  leku 
recepturowego!  w  związku  z  czym  przepis  ten  pozostaje  martwy;  należy  dodać 
sformułowanie, w którym uwzględnione będą zapisy z punktu 2a, np. §8 ust.3 pkt.2a 
stosuje się odpowiednio;. 

• §  16   –  należy  dopuścić  możliwość  dopisania  przez  realizującego  innych  danych 
pacjenta, jak numer PESEL i wiek, które jest łatwo ustalić na podstawie jakichkolwiek 
dokumentów;

• §  16  ust.4  –  lekarze  często  stosują  niejednoznaczny  sposób  zapisu  wielkości 
opakowania, czy ilości dawek, np. wpisując je w nawiasie; być może jest jakiś sposób 
na takie zredagowanie tego punktu rozporządzenia, które wyeliminuje wątpliwości;

• § 8 ust.4 – proponujemy, by odpis był realizowany podobnie jak recepta oryginalna 
na zniżkę także w innej aptece, niż wystawiająca; w sytuacji permanentnych braków 
niektórych leków pacjent zmuszony jest  poszukiwać ich w wielu aptekach, lekarze 
specjaliści  zwykle  przepisują  leki  w  większej  ilości,  na  długi  czas  stosowania  
i  niejednokrotnie  zdarza,  że  apteka  nie  jest  w  stanie  sprowadzić  pacjentowi 
wymaganej ilości leku; przyjmując proponowane rozwiązanie ułatwiamy pacjentowi 
"zdobycie" leku; nie niesie to ryzyka oszustw, gdyż do NFZ razem z danymi odpisu 
sprawozdawany mógłby być numer recepty oryginalnej nadany przez NFZ oraz jej 
numer w systemie apteki;

• zlikwidować § 22 – za wystawienie  recepty dla  IB,  ZHDK itd.  odpowiada  lekarz
i apteka nie powinna tego kontrolować, tak jak nie kontroluje bycia ubezpieczonym;

• § 29 ust.3 – w samym sformułowaniu pojawił się pleonazm (czyli błąd stylistyczny): 
3. Kontrola  realizacji  recept na  leki,  środki  spożywcze  specjalnego  przeznaczenia 
żywieniowego,  wyroby  medyczne  obejmuje  badanie i ocenę  prawidłowości działań 
osób  wydających  w zakresie:  1)  zrealizowania i otaksowania  recept;   –  naszym 
zdaniem rzeczony paragraf powinien otrzymać brzmienie:  potwierdzenia realizacji,  
prawidłowości  otaksowania,  stosowania  odpowiednich  na  dzień  realizacji  recepty  
cen, limitów i odpłatności, ilości wydanych leków, przestrzegania terminów realizacji. 

Powinno się też explicite stwierdzić, kiedy recepta przestaje spełniać wymogi i apteka 
nie może jej  zrealizować nawet ze 100% odpłatnością.  Wydaje się, że tylko brak podpisu 
lekarza,  jego  imienia  i  nazwiska  oraz  imienia  i  nazwiska  pacjenta  powinien  całkowicie 
dyskwalifikować  receptę.  Pozostałe  dane  indentyfikacyjne  osoba  realizująca  jest  w stanie 
uzupełnić.

Problematyczne  jest  też  wykluczanie  recept  drukowanych  według  starych  wzorów  
(ze starymi numerami) lub bez kodów kreskowych, przez co pośrednio pacjent posiadający 
prawo do leków refundowanych jest tego prawa pozbawiany. Apteka powinna zrealizować 
receptę  ze zniżką,  przesłać do NFZ raport,  natomiast  sprawą NFZ jest  wyegzekwowanie  
od  lekarza  wystawiającego  receptę  stosowania  przepisów.  W  każdym  innym  przypadku 
należy wyraźnie podkreślić, że recepta jest wystawiona z defektami, które farmaceuta może 
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poprawić,  czy  uzupełnić,  łącznie  z  ustaleniem  numeru  PWZ  lekarza  i  numeru  REGON 
świadczeniodawcy (co zresztą rozporządzenie obejmuje), nr PESEL, adresu i wieku pacjenta. 

Należy bezwzględnie usunąć § 2, pkt 2.1 z rozporządzenia o wydawaniu leków z apteki. 
Jest to zapis o kontroli wystawienia recepty zgodnie z odrębnymi przepisami – nie jest rolą 
apteki  kontrolowanie  preskrypcji  lekarskiej,  ponadto  użyto  tu  wyjątkowo  szerokiego  
i nieprecyzyjnego sformułowania. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich już nakłada  
na apteki konieczność kontroli recepty, wymieniając gargantuiczną ilość danych niezbędnych 
do prawidłowego jej wystawienia. Ostatecznie można przyjąć formę ograniczającą kontrolę 
w tym przepisie do sprawdzenia, czy na recepcie znajdują się dane niezbędne do wydania 
właściwego leku osobie, dla której recepta została wystawiona, oraz osoby ją wystawiającej. 

Zwracamy  też  uwagę  na  to,  że  przyjęcie  ustawy  "75+"  oraz  ustawy  o  systemie 
informacji w służbie zdrowia implikuje zmiany w przepisach o danych przekazywanych przez 
apteki  Narodowemu  Funduszowi  Zdrowia.  Wnosimy  o  zasugerowanie  ministerstwu 
przystąpienie do jak najszybszej nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia, aby producenci 
oprogramowania dla aptek i same apteki mogły się przygotować do nowych regulacji.     
         Dostosowania wymaga też system pracujący w NFZ, a dotychczasowe doświadczenia 
rodzą obawy,  że Fundusz będzie  aktualizował  swoje oprogramowanie  bezpośrednio  przed 
wejściem w życie nowych przepisów, co spowoduje opóźnienia i utrudnienia w przetwarzaniu 
raportów z aptek. 

Przy  okazji  tych  prac  sugerujemy  także  taką  modyfikację  formatu  przesyłanych 
raportów XML, aby apteka mogła przekazać w raporcie więcej niż 5 różnych kodów EAN 
dla  jednej  recepty.  Niejednokrotnie  w  aptece  wydaje  się  lek  w  różnych  wielkościach 
opakowań, aby dostosować ilość do jednostek dawkowania do przepisanej  przez lekarza,  
co  powoduje,  że  w  raporcie  pojawia  się  więcej  niż  5  osobnych  kodów  i  taki  raport  
jest  odrzucany.  Informatycznie  nie  stanowi  to  problemu,  wystarczy  pogrupować  EANy 
według substancji czynnej i kontrolować, czy na recepcie nie została przekroczona liczba  
5 odrębnych grup.

                                                                      Z  poważaniem:
                                                                     

 

Częstochowa, dnia 31  marca  2016r

3


