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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Agnieszkę Gorgon-Komor 

podczas 18. posiedzenia Senatu 3 grudnia 2020 r., w sprawie  wystawiania recept 

na bezpłatne leki 75+, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych 

informacji.

Odpowiedzią na potrzeby osób starszych, związane z koniecznością leczenia wielu 

schorzeń charakterystycznych dla wieku oraz chorób współistniejących, 

jest finansowanie części leków w ramach Programu Leki 75+, skierowanego 

do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok 

życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją.

Świadczeniobiorcy po ukończeniu 75. roku życia posiadają uprawnienie do bezpłatnego 

zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, które reguluje art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zgodnie z art. 43a ust. 1 przedmiotowej ustawy receptę z ww. uprawnieniem może 

wystawić lekarz lub pielęgniarka udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał 
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wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Natomiast zgodnie z art. 43 a ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach:

1a. Bezpłatne zaopatrzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również na podstawie 

recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1) lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa 

w art. 159a;

2) lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia 

szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a

– w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

1b. Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 1 i 1a, 

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.

Jednocześnie należy wskazać, że Ministerstwo Zdrowia 1 października 2020 r.  wydało 

komunikat w sprawie uruchomienia funkcjonalności P1  dla recept 75+:

„Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym 

ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578), nastąpi z dniem 31 grudnia 

2020 r.

Powyższa funkcjonalność Systemu e-Zdrowie będzie umożliwiać pracownikom 

medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w 

postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia, oraz do informacji 

o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano ww. 

produkty.

Ww. informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za 

zgodą pacjenta – również specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem tzw. 

recepty 75+, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma 

znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów. Do tego czasu 

tzw. recepty 75+ mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza 

POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej 

przez siebie dokumentacji medycznej.

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Zdrowia dnia 22 czerwca 

2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu.

Zmiana wynika z braku dostosowania przez dostawców oprogramowania systemów 

gabinetowych.”

Treść omawianego komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-75plus

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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