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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

 

(druk nr 356 S) 

 
 
 
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 

oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694) 

 

Art. 43b. 

[1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone 

w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób 

określony w ust. 6.] 

<1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży i połogu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w 

leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, 

ustalonym w sposób określony w ust. 6.> 

2. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, jest 

ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i 

ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną 

podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. 

3. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego świadczeniobiorcom, o 

których mowa w ust. 1, jest recepta wystawiona przez: 

1)   lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2, lub 

2)   innego lekarza - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub 

położną, o których mowa w ust. 2. 

[4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ważne przez okres ciąży, jednak nie 

dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.] 
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<4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ważne przez okres ciąży i połogu, 

jednak nie dłużej niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym 

zaświadczeniu.> 

5. Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 3, przed wystawieniem 

recepty, są obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod 

uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków określonych w wykazie, o 

którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, które są wydawane z apteki lub 

punktu aptecznego bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie: 

[1)   konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców 

wynikających z ciąży; 

2)   dostępność i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży leków 

podlegających wyborowi;] 

<1) konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców 

wynikających z ciąży i połogu; 

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży 

i połogu leków podlegających wyborowi;> 

3)   roczny limit wydatków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. 

7. Leki przysługujące bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, są 

finansowane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o 

której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, obejmującej kwotę do wysokości 

limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między ceną detaliczną danego 

leku a wysokością limitu jego finansowania. 

8. Przepis ust. 7 nie narusza obowiązków Funduszu w zakresie wysokości finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z uprawnień, o których mowa w art. 43 i art. 

44-46 oraz art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 
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wyrobów zawierających azbest, w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 2 ustawy o 

refundacji. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

finansowania z budżetu państwa leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1, 

mając na celu zapewnienie rzetelności i gospodarności wydatkowania środków 

publicznych, w tym utrzymania wydatków w przewidzianych limitach, oraz skuteczności 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) 

 

Art. 44b. 

[1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży przez osoby 

wskazane w art. 43b ust. 3 ustawy o świadczeniach, osoba wydająca leki, oprócz 

obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o 

możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie 

międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic 

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym 

mowa w art. 37 ust. 1, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców 

w okresie ciąży oraz ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać ten lek.] 

<1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży i połogu 

przez osoby wskazane w art. 43b ust. 3 ustawy o świadczeniach, osoba wydająca leki, 

oprócz obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować 

świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o 

tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie 

powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu 

terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w części 

dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców w okresie ciąży i połogu 

oraz ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać ten lek.> 
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis 

w recepcie - w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku 

recepty - w przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność dokonania 

zamiany przepisanego leku. 

3. Przepisy art. 44 ust. 1 2d stosuje się odpowiednio. 

 


