Na powitanie

Witam w drugim numerze „Nowych Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych”
W bieżącym numerze prezentujemy sprawozdanie z sympozjum historii farmacji, które
odbyło się w dniach 2-5.06.16 w Krapkowicach (pełna wersja razem ze zdjęciami dostępna
na stronie OOIA w zakładce biuletyn), krótki
artykuł na temat głośnej ostatnio Opieki farmaceutycznej oraz opracowanie najnowszych
zmian na temat leków 75+ przygotowane przez
Marka Matysika. Brakuje w tym numerze informacji o obchodach dnia aptekarza połączonych z obchodami XXV-lecia Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, które odbędzie się
8go października 2016 roku w hotelu
„Zamkowy Młyn” w Krapkowicach. Brakuje
tej informacji dlatego że chcieliśmy maksymalnie w czasie przesunąć wydanie bieżącego
numeru, aby zamieścić w nim informacje o
planowanych nowych zmianach prawnych.
Niestety pierwszy z planowanych projektów
zmian w prawie, konkretnie w ustawie refundacyjnej, ukazał się na dzień przed oddaniem do
druku niniejszego numeru. Dlatego szersze
omówienie planowanych zmian zamieścimy w
kolejnym numerze.
W.O.
Opieka Farmaceutyczna

Opieka Farmaceutyczna, termin który ostatnio stał się wyjątkowo modny, którym posługują się wszyscy związani z rynkiem farmaceu-

tycznym i aptekami. Każda zaś z grup ma cos
innego na myśli.
Czym jest owa „Opieka Farmaceutyczna” i
jak się ma do aptek?
Sam termin po raz pierwszy został użyty w
1975 roku. Obecnie uznaje się, że podstawową
definicją Opieki Farmaceutycznej jest klasyczna już definicja Heplera i Strand, której pełne
brzmienie jest następujące: Opieka farmaceutyczna jest odpowiedzialnym zapewnieniem
farmakoterapii, którego celem jest uzyskanie
określonych efektów poprawiających jakość
życia pacjenta. Efektami tymi są: wyleczenie,
wyeliminowanie lub złagodzenie objawów
choroby, zatrzymanie lub spowolnienie procesu
chorobowego oraz zapobieżenie chorobie lub
wystąpieniu jej objawów. Opieka jest procesem, w którym farmaceuta współpracuje z
pacjentem i innymi członkami zespołu opieki
zdrowotnej w opracowywaniu, wdrażaniu i
monitorowaniu planu terapeutycznego, którego
celem jest uzyskanie określonych efektów terapeutycznych u tego pacjenta. Wiąże się to z
kolei na trzema głównymi działaniami: rozpoznawaniem rzeczywistych i potencjalnych
problemów lekowych, rozwiązywaniem rzeczywistych problemów lekowych, zapobieganiem potencjalnym problemom lekowym.
Opieka farmaceutyczna jest nieodzownym
składnikiem opieki zdrowotnej i powinna być
zintegrowana z innymi jej elementami (tzn.
opieką lekarską, pielęgniarską, stomatologiczną
itp.). Opieka farmaceutyczna ma na celu bezpośrednie dobro pacjenta, wobec którego farmaceuta jest odpowiedzialny za jej jakość. Podstawową relacją w opiece farmaceutycznej jest
wzajemnie korzystna wymiana, w której pa-
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cjent udziela farmaceucie pełnomocnictw, a
farmaceuta z kolei zapewnia pacjentowi wykorzystanie swojej wiedzy i zaangażowania w
rozwiązywaniu jego problemów
W Polsce w ramach procesu wdrażania
Opieki farmaceutycznej na początku 2005 roku
NRA we współpracy z PTFarm powołała specjalny zespół, który opracował i na początku
2007 roku przedstawił dokument zatytułowany
„Strategia wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce”. Informacje na temat tego dokumentu znaleźć można w biuletynie NRA nr
IV/17/2007
http://www.nia.org.pl/dat/
magazyn/BiuletynNRA_IV17.pdf
Zawarto tam m in. definicję opieki farmaceutycznej, która brzmi :
Opieka farmaceutyczna jest dokumentowanym procesem, w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby
z innymi zawodami medycznymi, czuwa nad
prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w
celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.
Zasadnicze zadania farmaceuty w opiece
farmaceutycznej to:
-rozpoznawanie rzeczywistych lub potencjalnych problemów lekowych
-rozwiązywanie rzeczywistych problemów
lekowych
-zapobieganie by problemy potencjalne nie
przekształciły się w rzeczywiste.
Oznacza to, że wg tej definicji opieka farmaceutyczna sprowadza się do monitorowania
zastosowanych u pacjenta leków i we współpracy z osobami ordynującymi leki optymalizacji zastosowanej farmakoterapii i wskazywania
potencjalnych niebezpieczeństw, związanych z
zastosowanymi lekami i ich postaciami. Wskazania potencjalnych interakcji i błędów w
przyjmowaniu leków. Eliminowania ewentualnych błędów związanych z przyjmowaniem
leków (np. nieumiejętne stosowanie inhalatorów do leków wziewnych).
Jak widać nie jest to coś, czego by farmaceuci nie robili i nie robią na co dzień. W trakcie ekspedycji leków zazwyczaj każdy mgr
farm. dokonuje niemal automatycznie przeglądu leków zastosowanych u pacjenta i informuje
go o sposobie przyjmowania leków. Również w
trakcie ekspedycji leków zazwyczaj stara się
wyjaśnić potencjalne niezgodności i interakcje
lekowe, a także np. sprawy związane ze stoso-

waniem tego samego leku pod różnymi nazwami handlowymi. W sytuacji gdy pacjent otrzymuje lek po raz pierwszy, zazwyczaj też dokonuje krótkiej prezentacji obsługi leków wziewnych, zasad stosowania plastrów z systemami
transdermalnymi itp.
Jedyna zmiana jaką przytoczona definicja
stworzona przez zespół NRA-PTFarm. Wprowadza, to dokumentowanie przeprowadzonych
działań.
Przytoczone definicje Opieki farmaceutycznej bardzo jasno wskazują, że główne jej zasady były w aptekach obecne od zawsze. Jedyną
nowością jest usystematyzowanie całego
„procesu” i jego dokumentacja.
Jak widać, zakazany program lojalnościowy, który odwoływał się do opieki farmaceutycznej, z tą ostatnią miał tyle wspólnego, że
dokumentował zakupy leków w aptece i na
podstawie dokonanych zakupów z jednej strony
naliczał punkty, a z drugiej dostarczał informacji wykorzystywanych do przygotowania oferty
suplementów diety i leków OTC dla konkretnego pacjenta, kierując się jedynie potencjalnymi
wskazaniami a nie rzeczywistymi potrzebami
pacjenta.
W sierpniu 2015 Minister Zdrowia powołał
zespół roboczy w sprawie opieki farmaceutycznej, który miał opracować w terminie 3 miesięcy „projekt opieki farmaceutycznej, który podlegał by refundacji ze środków publicznych”
Powołanie tego zespołu i projekt przez
niego opracowany to dopiero pierwszy krok do
wprowadzenia usługi płatnej opieki farmaceutycznej. Od zakończenia prac owego zespołu
do momentu wprowadzenia płatnej opieki farmaceutycznej droga daleka. Jednakże z całą
pewnością działania tego typu zasługują na
poparcie i uwagę. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej musi się wiązać ze zmianą uprawnień zarówno apteki, jak i aptekarzy. A do tego
droga daleka. Jednakże wprowadzenie opieki
farmaceutycznej w pełnym wymiarze z całą
pewnością będzie korzystne zarówno dla pacjentów, jak i aptek. Pierwszym zapewni poprawę jakości leczenia po przez potencjalne zoptymalizowanie
farmakoterapii (również pod
względem finansowym) i uniknięcie błędów
przy stosowaniu i zażywaniu leków. Drugim,
czyli aptekarzom, potencjalnie ułatwi zarządzanie magazynem i da dodatkowe możliwości
zarobku.
Wojciech Olender
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Sympozjum Historii farmacji

(wersja z fotografiami dostępna na stronie
internetowej OOIA w zakładce biuletyn)
Tegoroczne jubileuszowe Sympozjum Historii Farmacji można bez wątpienia uznać za
wyjątkowe, odbywało się bowiem po raz dwudziesty piąty, pierwszy raz na Opolszczyźnie w
Krapkowicach w dniach 02-05 czerwca 2016
roku. Organizatorami był Zespół Sekcji Historii
Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Opolski Oddział PTFarm, Opolska
Okręgowa Izba Aptekarska z Sekcją Etyczno–
Historyczną „Źródło.” Tytuł Sympozjum
„Aptekarz jak lekarz. Regionalne medykamenty, terapie, zwykli-niezwykli ludzie” może
wydać się trochę przewrotny, bowiem rozdział
zawodów lekarza i aptekarza, jak wiemy nastąpił wieki temu. Organizatorom przyświecała
jednak idea, aby stworzyć możliwość zaprezentowania przez uczestników tego, co uznają za
najbardziej ciekawe z szeroko pojętej dziedziny
farmacji ze swojego regionu.
W skład komitetu naukowego weszli: dr
hab. Iwona Arabas prof. PAN jako przewodnicząca, prof. dr hab. Paweł Szymański, Urszula
Zajączkowska- Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego oraz dr Bogna Szafraniec -pracownik
naukowy w/w Muzeum z Opola.
Komitet organizacyjny tworzyli : mgr farm.
Irena Sikora jako przewodnicząca, mgr farm.
Lidia Czyż, mgr farm. Małgorzata Tomańska,
mgr farm. Maria Pająk oraz mgr farm. Andrzej
Prygiel.
Podobnie, jak w poprzednich latach integralną częścią spotkania miłośników historii farmacji było zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które prowadził dr n. farm. Jan Majewski
jako honorowy przewodniczący. Podczas zebrania Iwona Arabas -Prezydent Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji organizowanego po raz pierwszy w Polsce, a który ma
się odbyć w dniach 12-15 września 2017 r. w
Warszawie, gorąco zachęcała aptekarzy do
czynnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Obrady jubileuszowego Sympozjum odbywały się w Zamkowym Młynie, czarującym
miejscu, którego gospodarzem jest nasz kolega
farmaceuta Rudolf Wojtala. W pobliskiej Galerii Studnia można było podziwiać prace twórców krapkowickich.

Uroczystego otwarcia XXV Sympozjum
Historii Farmacji dokonała Pani Prezes Opolskiego Oddz. PTFmgr farm. Irena Sikora, która
„ obleczona” w tradycyjny śląski strój, przywitała wszystkich „śląską godką”.
Następnie głos zabrał Prezes OOIA mgr
farm. Marek Tomków, który omówił aktualny
stan polskiego aptekarstwa, podkreślił, że bez
znajomości historii zawodu, nie można pracować na rzecz poprawy sytuacji farmacji. Z kolei
burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura życzył
zebranym udanych obrad i miłego pobytu na
ziemi opolskiej, a wiceprezes OOIA mgr farm.
Andrzej Prygiel odczytał list od Prezydenta
Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego,
który objął honorowym patronatem tegoroczne
Sympozjum.
Dr Jan Majewski odczytał list od przewodniczącej Zespołu Sekcji Historii Farmacji mgr
farm. Lidii Czyż, po czym wygłosił wykład
inauguracyjny „Sympozjum Historii Farmacji z
perspektywy ćwierćwiecza”. Mówca dokonał
podsumowania dotychczasowych spotkań pasjonatów historii farmacji, przypomniał także
udział w ciekawych wycieczkach towarzyszących sympozjom. Dr Majewski podkreślił
uczestnictwo zagranicznych gości z Niemiec,
Litwy, Rumuni, Węgier, Słowacji i Słowenii.
Tegoroczne XXV Sympozjum zaszczycili
uczestnicy z Niemiec i Litwy. Historia zatoczyła koło, pierwsze Sympozjum Historii Farmacji
odbyło się w 1971 roku w Katowicach, a obecne XXV w Krapkowicach, oba więc na śląskiej
ziemi. Wykład wywoływał żywą reakcję słuchaczy, którzy odnajdywali na wyświetlanych
fotografiach siebie i swoich przyjaciół uczestniczących w poprzednich edycjach Sympozjum;
niestety wielu z nich nie ma już wśród nas.
Po tej niezwykłej podróży w czasie wykład
wiodący wygłosił doc. dr hab. Aleksander Drygas, który z właściwą sobie lekkością i humorem przedstawił dylematy aptekarzo - lekarza w
oparciu o przykłady z własnej praktyki. Wystąpienie pana profesora, niezwykłego erudyty,
mistrza słowa mówionego, niejednokrotnie
było przerywane salwami śmiechu i głośnymi
komentarzami słuchaczy, gdyż sposoby i okoliczności leczenia różnych dolegliwości przez
młodego aptekarza Drygasa okazały się być
zaskakujące a czasem komiczne.
Część oficjalną zakończyła przerwa kawowa, podczas której Prezes Irena Sikora wzniosła toast za pomyślność odbywającego się XXV

4
spotkania miłośników historii farmacji w Krapkowicach na Opolszczyźnie.
Jak spodziewali się organizatorzy Sympozjum, najwięcej zgłoszonych prac to biografie.
Słuchacze zapoznali się z życiem i pracą z
pozoru zwykłych, a jednak niezwykłych aptekarzy.
Katarzyna Kołkowska przypomniała tragiczną postać węgierskiego aptekarza Richtera
Gedeona, który stworzył firmę farmaceutyczną.
Agnieszka Polak przedstawiła podróże i dzieła
Michała Boyma jako źródło inspiracji farmaceutycznych, z kolei Grażyna Kucharska przypomniała działalność swojego męża prof. dr
hab. Sławoja Kucharskiego, uczestnika wielu
Sympozjów Historii Farmacji. Stanisław Pic
zaprezentował bardzo ciekawą pracę pt.
„Antoine Augustin Parmentier – Lenardo farmacji”. Jerzy Waliszewski omówił zagadnienia
dotyczące aptekarzy stargardzkich wobec zarazy w XVII i XVIII wieku. Marianna Zając
omówiła niezwykłe historie życia farmaceutów:
mgr farm. Janiny Adamanis i prof. dr hab.
Franciszka Adamanisa.
Przedstawiciele firmy farmaceutycznej
Farmina – Joanna Słowiak i Waldemar Słowiak
przedstawili historię niepokornego farmaceuty
mgr Bolesława Jawornickiego. Kolejny referat
autorstwa Jadwigi Brzezińskiej odczytał Jerzy
Waliszewski a dotyczył on postaci aptekarza
Mariana Zahradnika, redaktora i wydawcy
„Kuryera Apekarskiego”. Elżbieta Rutkowska
przypomniała postać mgr farm. Ireny Kałłaur,
której pasjonuje się historią farmacji, a Andrzej
Wróbel przybliżył osobę aptekarza Mieczysława Siekluckiego, jego praca i życie związane
było z tragicznymi wydarzeniami po II Wojnie
Światowej.
Przewodniczącego Olsztyńskiego PTF Władysława Szczepańskiego przedstawiła Elżbieta
Kuriata, z kolei Katarzyna Hanisz omówiła
działalność łódzkiego aptekarza Wiktora
Groszkowskiego. Prace biograficzne zakończone zostały opolskim akcentem. Maria Pająk i
Małgorzata Tomańska ukazały historię opolskiego aptekarstwa w przysłowiowej pigułce w
oparciu o długie życie i pracę mgr Sylwestra
Świtały, autochtona ziemi opolskiej.
Oprócz prac biograficznych uczestnikom
Sympozjum zaprezentowano szereg innych
interesujących referatów. Monika Urbanik

przypomniała wyroby krakowskich aptekarzy 2
połowy XIX wieku. Iwona Arabas omówiła
rolę gabinetów historii naturalnej w poznawaniu zamorskich, egzotycznych roślin leczniczych. Wyniki analizy etnofarmaceutycznej
naturalnych substancji leczniczych z okolic
Sejn i Puńska zebrała i opracowała Rima Vaznelyte, natomiast Wojciech Ślusarczyk przedstawił pracę nt. specjalizacji przedsiębiorstw
chemiczno- farmaceutycznych na Kujawach i
Pomorzu Gdańskim w latach 1919/19201950/51.
Klaus Koch przypomniał postać św. Pantaleona – patrona lekarzy i położnych oraz miasta
Kolonii. Ciekawe zagadnienia dotyczące szkła
dla laboratoriów i aptek produkowane w warszawskiej hucie Targówek zaprezentował Marcin Więcek. Paweł Szymański przypomniał
dawne receptury, które są współcześnie stosowane w leczeniu różnych schorzeń, a Konstancja Majewska przedstawiła referat o współczesnych kontynuatorach myśli Hahnemanna.
Pracę „Lekarzo- aptekarz w dziejach aptekarstwa w Polsce” wygłosił Zenon Wolniak. Maria
Bednarz- Kolonko przedstawiła dzieje współcześnie działającej placówki ochrony zdrowia„
AptekaNostra w latach 2003-2015 problemy i
nadzieje”. Słuchacze mogli podziwiać kronikę
apteki oraz rzeźby artysty ludowego.
Iwona Dymarczyk zaprezentowała plon
mrówczej pracy, której owocem jest autorska
książka wydana w 2015r„ Aptekarz i majoliki.
O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej
kolekcji ceramiki aptecznej''.
Podczas Sympozjum nie zabrakło elementów artystycznych. Mgr farm. Barbara Skrok z
Niemiec zaprezentowała swoje prace malarskie. Pejzaże, kwiaty, portrety i widoki z Opola
i okolic wzbudzały ogromne zainteresowanie
uczestników Sympozjum, podobnie jak wieczór
poetycki farmaceuty Waltera Pyki z Popielowa,
który uatrakcyjniła Pamela Kłoczko- skrzypaczka i wokalistka.
W drugim dniu uczestniczyliśmy w wycieczce autokarowej na Górę św. Anny do
opolskiego sanktuarium z figurką św. Anny
Samotrzeciej z XV wieku ; zwiedziliśmy także
pomnik powstańców śląskich i wspaniały amfiteatr. W drodze powrotnej z Góry św. Anny
okazało się, ze zagubił się jeden z uczestników
wycieczki, który szczęśliwie odnaleziony skwitował, iż wszyscy inni jemu się zagubili.
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Uczestników wycieczki zachwycił także pałac
w Mosznej, niczym z bajki, o 99 wieżyczkach,
jednego z bardziej ciekawych i znanych obiektów zabytkowych na Śląsku Opolskim.
Radosnym wydarzeniem była wiadomość
przekazana przez dr Andrzeja Wróbla, iż Małgorzata Korzeniowska–Bańcer, uczestniczka
wielu poprzednich Sympozjów, współautorka
nadesłanej pracy na odbywające się Sympozjum, szczęśliwie urodziła syna.
Wieczorem przy kolacji miały miejsce długie aptekarzy rozmowy przy aptekarskich nalewkach.
Na zakończenie Sympozjum w kościele św.
Mikołaja w Krapkowicach, w niedzielę została
odprawiona msza św. w intencji farmaceutów
w kraju i zagranicą, podczas której swoje wier-

sze-modlitwy odczytał opolski poeta i aptekarz
Walter Pyka.
Sponsorami tegorocznego Sympozjum były
firmy farmaceutyczne: Gedeon Richter, Farmina, Uniphar oraz Takeda Polska.
Po zakończeniu jubileuszowego XXV Sympozjum organizatorzy otrzymali wiele podziękowań. Obecnie trwają prace przygotowujące
wydanie „Pamiętnika”, który będzie zawierał
teksty wystąpień, do których z pewnością będziemy z przyjemnością wracać.
Sekcja „Źródło” przy OOIA Opole, czerwiec 2016
Maria Pająk i Małgorzata Tomańska

Opracowanie „leki 75 plus” na podstawie komunikatu MZ, stan prawny na 1 września 2016r
(wersja z pytaniami przesłanymi do MZ dostępna na stronie internetowej OOIA w zakładce biuletyn)
Minister Zdrowia
Warszawa, 17.08.2016 r.
PLO.461.376.2016.BW
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom,
którzy ukończyli 75. rok życia
W związku z podnoszonymi wątpliwościami dotyczącymi zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o świadczeniach, przedstawiam następującą informację.
I. Osoby uprawnione do wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a
ust. 1 ustawy o świadczeniach.
Recepty na bezpłatne leki, zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach, będą mogły być wystawiane
uprawnionym seniorom przez:
1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;
*Lekarz wystawia receptę zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2016r zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (DU z 17 sierpnia 2016 poz. 1261)
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
*Pielęgniarka POZ wystawia receptę zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2016r zmieniającym
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (DU z 24 sierpnia 2016 poz. 1360)
3) lekarzy wypisujących recepty pro auctore i pro familiae.
*Lekarz posiadający PWZ i nie wykonujący zawodu (emeryt, polityk itd.) wystawia receptę zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2016r zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (DU z 17
sierpnia 2016 poz. 1261).
Uprawnienie do wystawiania recept nie będzie natomiast przysługiwać m.in.:
*Apteka nie może zweryfikować czy lekarz ma uprawnienia do wystawiania recept dla seniorów. Komunikat
NIA z 30 sierpnia 2016r.
h t t p : / / o o i a . p l / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / n i a _ _komunikat_ws._zasad_wystawiania_i_realizacji_recept_na_bezpatne_leki.pdf
1) lekarzom posiadającym status lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawiającym recepty w ramach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
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2) lekarzom zatrudnionym lub wykonującym zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawa opieka zdrowotna, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach. Recept na bezpłatne leki nie będą mogli więc wystawiać np. lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy lub lekarze innych specjalizacji, niż wymienione w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach, również zatrudnieni u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
3) lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej wystawiającym recepty pacjentom nieprzypisanym do ich „listy aktywnej”/„listy aktywnej” świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód (chodzi tutaj o sytuacje
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku np. z wyjazdem pacjenta do rodziny i koniecznością zaordynowania leków).
*Do tej listy należy jeszcze dopisać:
4)felczera medycyny i
5)położną
Jednocześnie należy podkreślić, iż świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mogą być udzielane na rzecz konkretnego pacjenta także i przez pozostałych lekarzy realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej u danego świadczeniodawcy. Tym samym pacjentom spoza tzw. „listy aktywnej” danego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, którego wyboru dokonał w deklaracji pacjent) mogą być wystawiane recepty na bezpłatne leki przez
innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionego albo wykonującego zawód u tego samego świadczeniodawcy lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zastępującego w udzielaniu świadczeń nieobecnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (np. w związku z wyjazdem urlopowym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej prowadzącego indywidualnie praktykę lekarską).
*Posumowanie części I
wg ostatnich, ustnych informacji z MZ (oraz komunikatu NIA) za wystawienie recepty odpowiada lekarz. W związku z tym apteka nie może weryfikować uprawnień lekarzy do wystawiania recept z uprawnieniem S.
Wniosek: Apteka może zrealizować receptę z uprawnieniem „S” niezależnie od danych lekarza na pieczątce
(nadruku)
ponieważ to lekarz odpowiada w ostateczności za receptę to odpowiada również za miejsce wystawienia
(świadczeniodawca). W ustawie z dnia 18 marca 2016 (DU 2016.652) jest tylko mowa komu przysługują świadczenia
(art. 1) oraz kto wystawia receptę (art. 2).
Ale MZ w powyższym komunikacie określiło gdzie nie wolno (tzn. od jakich świadczeniodawców) wystawiać
recept z uprawnieniem „S” bez informacji jak ma postąpić apteka.
Wniosek: Moim zdaniem do czasu otrzymania pisemnego stanowiska MZ w temacie danych świadczeniodawcy w
wątpliwych przypadkach (opieka świąteczna, szpital, pogotowie etc.) proponuję zrealizować receptę na ogólnych
zasadach pomijając uprawnienie „S” (pytanie do MZ)
Zarówno MZ jak i NIA operuje tylko terminem „lekarz” pisząc o osobach nieuprawnionych do wystawiania recept .
Nie ma informacji co apteka ma zrobić gdy trafi do niego recepta z uprawnieniem „S” wystawiona przez felczera medycyny lub położną
Wniosek: Moim zdaniem do czasu otrzymania pisemnego stanowiska MZ w temacie osób wystawiających receptę
w przypadkach wystawienia recepty przez felczera lub położną proponuję zrealizować receptę na ogólnych zasadach
pomijając uprawnienie „S” (pytanie do MZ)
Do wiadomości: lekarzem POZ jest lekarz, z którym:
a) NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
b) albo lekarz, który pracuje (jest zatrudniony lub wykonuje zawód) u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł
umowę na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
c) w/w lekarz musi
- posiadać tytuł specjalisty (lub otwartą specjalizację) medycyny rodzinnej lub
- posiadać specjalizację Io lub IIo w dziedzinie medycyny ogólnej
- posiadać specjalizację Io lub IIo lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- posiadać specjalizację Io lub IIo lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
II. Wystawianie recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach.
Na receptach wystawianych dla pacjentów, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach, w polu kod
uprawnień dodatkowych, należy wpisać symbol „S”. Zgodnie ze zmienionymi przepisami rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.), w brzmieniu nada-
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nym od dnia 1 września 2016 r., wprowadzony zostanie obowiązek wpisania dwóch kodów uprawnień dodatkowych
w przypadku zbiegu uprawnienia „S” z innym uprawnieniem dodatkowym. Szczegółowe zakres dopuszczalnego
zbiegu uprawnień dodatkowych został wyjaśniony w zmienionym pkt 4 objaśnień do załącznika nr 7 do rozporządzenia.
*Uprawnienie „S” (senior) może być wpisane do rubryki uprawnienia dodatkowe (na recepcie) wraz z takimi
uprawnieniami jak AZ, BW, IB, IN, IW, PO, ZK.
Nie można łączyć S z uprawnieniami CN, DN, WP.
Wniosek: Uprawnienie „S” musi być zaznaczone na recepcie a uprawnienie współistniejące powinno być, ale w
przypadku braku apteka ma prawo to uprawnienie dopisać na rewersie recepty i przekazać w komunikacie do NFZ.
Czyli jeśli pacjent ma np. książeczkę ZHDK to możemy zrealizować leki również na ZK mimo, że lekarz nie umieścił
na recepcie tego uprawnienia.
W polu odpłatność należy wpisać poziom odpłatności z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na
zasadach ogólnych (R/30%/50%).
*W przypadku gdy lekarz nie zaznaczy odpłatności postępujemy zgodnie z § 16. 1. 1) lit. h czyli wydajemy tak
jakby ta odpłatność była zaznaczona i wydajemy ze zniżką (Obwieszczenie MZ z dnia 11 grudnia 2015r w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (DU z 14 stycznia 2016 poz. 62)
Uprawnienie do bezpłatnych leków przysługuje świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o
świadczeniach, najwcześniej od dnia jego 75 urodzin.
*Data wystawienia recepty – musi/może być datą urodzin lub datą późniejszą. Recepty z uprawnieniem „S” mogą
być wypisywane od 1 września (data wystawienia recepty) tj od dnia obowiązywania rozporządzenia.
Również uprawnione pielęgniarki POZ mogą wystawiać od tego dnia recepty na kontynuację z uprawnieniem „S”
Wniosek: Apteka nie może zrealizować recepty, na której data wystawienia jest wcześniejsza niż 01 września 2016
nawet jeśli data realizacji jest 1 września lub późniejsza (bo przed 1 września nie obowiązywały jeszcze rozporządzenia dotyczące wystawiania recept dla 75+)
Bezpłatne leki przysługują pacjentom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach, we wskazaniach
określonych w decyzji o objęciu refundacją (jeżeli zgodnie z decyzją o objęciu refundacją lek jest refundowany we
wszystkich zarejestrowanych wskazaniach to bezpłatny dostęp następuje we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, jeżeli lek objęty jest refundacją tylko w ograniczonych wskazaniach to bezpłatny dostęp jest również ograniczony do tych wskazań).
*Lekarz może na jednej recepcie z uprawnieniem „S” wypisać jednocześnie do 5 leków, które możemy podzielić
na 5 grup
a) refundowane, będące na liście 75+ - wydajemy bezpłatnie nawet jak lekarz nie wpisze odpłatność (R, 30%,
50%)
b) refundowane, będące na liście 75+ ale nie przysługujące pacjentowi ze względu na brak konkretnej przewlekłej
jednostki chorobowej – wydajemy PEŁNOPŁATNIE gdy lekarz zaznaczy X lub 100% (gdy nic nie zaznaczy to pkt
a)).
c) refundowane, nie będące na liście 75+ - wydajemy za odpowiednią odpłatnością nawet jak lekarz nie wpisze
odpłatność (B, R, 30%, 50%)
d) refundowane, nie będące na liście 75+ ale nie przysługujące pacjentowi ze względu na brak konkretnej przewlekłej jednostki chorobowej - wydajemy PEŁNOPŁATNIE gdy lekarz zaznaczy X lub 100% (gdy nic nie zaznaczy to
pkt c)).
e) nierefundowane - wydajemy PEŁNOPŁATNIE niezależnie od adnotacji lekarskiej
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Powyższe punkty nie dotyczą IB
Przykładowa recepta – pacjent powyżej 75 lat nie choruje:
na niewydolność serca (v4) – carvedilolum na 100%
na stwardnienie rozsiane (ns1) – tizanidinum na 100%
Recepta 1 wypisana prawidłowo i wynikająca z tego zapłata pacjenta z uprawnieniem „S”
Recepta 2 wypisana nieprawidłowo ale apteka realizuje ją wg uprawnień „S”
recepta prawidłowa

recepta źle wypisana

odpłat.

zapłata S

* Rp.
1 Tertensif SR 30 tabl.

zapłata S

* Rp.
30%

0

2 Avedol 12,5 mg 30 tabl.

X

3 Metocard 50mg 30 tabl.
4 Sirdalud MR 6mg 1 op.
5 Cavinton 5mg 50 tabl.

odpłat.

1 Tertensif SR 30 tabl.

0

100%

2 Avedol 12,5 mg 30 tabl.

0

R

R

3 Metocard 50mg 30 tabl.

R

X

100%

4 Sirdalud MR 6mg 1 op.

30% do
limitu

100%

5 Cavinton 5mg 50 tabl.

100%

*leki 1 – 5 rozpisane wg punktów a - e
III. Realizacja recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach.
Farmaceuta, w przypadku gdy otrzyma do realizacji receptę oznaczoną w polu kod uprawnień dodatkowych
symbolem „S”, wydaje przepisane na niej leki w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym:
1) leki przepisane jako refundowane, a znajdujące się w wykazie bezpłatnych leków, wydawane są bezpłatnie;
*bezpłatnie czyli nie interesują nas limity.
Z art 44a ustawy o refundacji wynika ponadto, że zamieniać leki możemy tylko w obrębie jednego wykazu
tzn. wykaz 1 – leki refundowane, wykaz 2 leki refundowane dla 75+
- informacja z warszawskiej OIA http://www.warszawa.oia.org.pl/news/5200/komunikat-oia-w-warszawie-wsprawie-zasad-wystawiania.html
(Ustawa z dnia 18 marca 2016r. O zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw DU z 12 maja 2016r. Poz. 652), ale zwrócono mi uwagę że:
nowy art. 44a. 1. w brzmieniu „W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy, który ukończył 75 rok
życia, przez lekarza..., osoba wydająca leki..., oprócz obowiązków wynikających z art. 44, ma (nowy) obowiązek
poinformować o możliwości nabycia innego leku niż przepisany (np. nierefundowany) na recepcie, o tej samej …,
objętego wykazem, o którym mowa (leki bezpłatne dla 75+) w art. 37 ust. 1 …”.
Wynika z powyższego, że jeśli pacjent „S” ma przepisany lek pełnopłatny, którego odpowiedniki są na liście
75+ to możemy go wydać bezpłatnie!!!
Wniosek: Moim zdaniem do czasu otrzymania pisemnego stanowiska MZ w powyższym temacie (jest to
raczej błąd legislacyjnym) nie zaleca się takich zamian (pytanie do MZ).
2) w przypadku sytuacji zbiegu uprawnień dodatkowych leki wydawane są w najkorzystniejszym wariancie
finansowym.
*w przykładowej recepcie jeśli pacjent ma uprawnienie ZK to dostanie Metocard (3) bezpłatnie do limitu
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich została wyłączona możliwość wpisywania na recepcie przez
farmaceutę kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem S (znowelizowany § 16 ust. 1 w pkt 1 lit. a
rozporządzenia). Tym samym lekarz wystawiający receptę powinien bezwzględnie pamiętać o wpisaniu w polu
kod uprawnień dodatkowych symbolu S.
*nie możemy dopisać uprawnienia „S”
opracował mgr farm. Marek Matysik OOIAOpole 31.08.2016
P.S. Ewentualne uwagi proszę przesyłać na marematy@poczta.onet.pl

