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Pan
Sławomir Neuman"
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana, jako wiceministra nadzorującego Departament Prawl'IY w Ministerstwie
Zdrowia z prośbą o odpowiedź Ministerstwa w sprawie następujących wątpliwości prawnych
dotyczących wypisywania recept na leki refundowane.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie
recept lekarskich, lekarz wypisujący leki refundowane ma prawo wypisać je przy użyciu nazwy
międzynarodowej i nie można mu tego zabronić (co potwierdzali również oficjalnie przedstawiciele
Ministerstwa). Jednocześnie jednak lekarz - zgodnie z przepisami tego samego rozporządzenia - jest
zobowiązany do wskazania odpłatności za lek lub wskazania (przez postawienie znaku "x/l), że lek jest
"poza zakresem refundacji". Wiadomo jednak, że - zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o
refundacji leków ...- zakres refundacji jest przypisany do konkretnego preparatu handlowego i może
się różnić w przypadku tego samego leku (rozumianego jako substancja czynna określona przez
nazwę międzynarodową leku) w zależności od tego jaki preparat handlowy jest wydany choremu.

Wobec powyższego, prosimy o odpowiedź na następujące pytania prawne:

1. W jaki sposób lekarz, który wypisuje recepty na leki refundowane używając ich nazw
międzynarodowych ma zrealizować obowiązek wskazania odpłatności za lek lub wskazania, że lek
znajduje się poza zakresem refundacji, skoro nie wie jaki preparat handlowy wyda aptekarz?

2. Czy w przypadku używania nazwy międzynarodowej leku przy wypisywaniu recepty na lek
refundowany lekarz jest zwolniony z obowiązku wskazania odpłatności za lek i obowiązku
wskazywania, że lek znajduje się poza zakresem refundacji - skoro jest to praktycznie niewykonalne ?

3. Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy lekarz wypisze receptę na lek przy użyciu nazwy
międzynarodowej i nie wskaże stopnia odpłatności ani nie wskaże, że lek znajduje się poza zakresem
refundacji, a błędnie zrobi to za niego aptekarz?
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