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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Jak wynika ze złożonego na moje ręce stanowiska Opolskiej Izby Lekarskiej, samorząd lekarski
żywi poważne obawy wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.

Zaniepokojenie wspomnianej grupy zawodowej budzą przepisy przewidujące możliwość nałoże-
nia dotkliwych sankcji na lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku stwierdzenia błędów w wysta-
wionych przez nich receptach. Przedstawiciele samorządu lekarskiego podkreślają, że trudny do
zaakceptowania jest w szczególności wynikający z przepisów art. 48 ust. 3, 8 i 11 ustawy fakt sku-
mulowania trzech różnych sankcji, jakie grożą lekarzowi w przypadku zakwestionowania wysta-
wionej przez niego recepty. Są to odpowiednio: kara umowna, zwrot kwoty refundacji oraz zakaz
zawierania kolejnych umów.

Kolejny zarzut opiera się na stwierdzeniu, że wskazana ustawa nie precyzuje, jak należy rozu-
mieć pojęcie „recepta nieuzasadniona udokumentowanymi względami medycznymi”. Lekarze oba-
wiają się, że przepis ten może być stosowany arbitralnie na ich niekorzyść. Warto zauważyć, że
zgodnie z art. 48 ust. 8 ustawy, jeśli dana recepta zostanie zakwalifikowana jako „nieuzasadniona”,
to lekarz, który ją wystawił, zobowiązany będzie do „zwrotu funduszowi kwoty stanowiącej rów-
nowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokona-
nia refundacji”. W tym kontekście na uwagę zasługuje również brak precyzyjnego określenia w
ustawie zasad stosowania wspomnianych kar umownych oraz ich maksymalnej wysokości.

Jednak najpoważniejszy zarzut dotyczy obarczenia lekarzy i lekarzy dentystów obowiązkiem
kontroli uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych. Samorząd lekarski podnosi przede wszystkim to, że obowiązki te nie wpisują się
w kanon wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Co więcej, realizacja wspomnianego
obowiązku może okazać się dodatkowo utrudniona z uwagi na niepełne wdrożenie mechanizmów
pozwalających na szybką weryfikację uprawnień do korzystania ze wskazanych świadczeń, na przy-
kład elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Odnosząc się do przedstawionych argumentów, pragnę wyrazić pogląd, że zadaniem lekarza po-
winno być w pierwszej kolejności niesienie pomocy pacjentom. Zadanie to nie może być jednak
realizowane wystarczająco efektywnie w przypadku, gdy na lekarza nakłada się nadmierne obo-
wiązki o charakterze administracyjnym. Istnieje bowiem zagrożenie, że obowiązki te wykonywane
będą kosztem czasu, jaki lekarze mogliby poświęcić na leczenie. Trudno także odmówić słuszności
poglądowi, że sankcje nałożone na lekarzy z tytułu wystawienia błędnej recepty, wydają się w tym
przypadku szczególnie dotkliwe. Uzasadniona zatem może być obawa, iż realizacja przepisów
ustawy może w istocie godzić w dobro pacjenta, na przykład poprzez wydłużenie się kolejek lub
ograniczenie wystawiania recept refundowanych.

Biorąc to pod uwagę, z ulgą przyjąłem informację o wstępnym porozumieniu, do jakiego doszło
w tej sprawie pomiędzy Naczelną Radą Lekarską a Ministerstwem Zdrowia. Niemniej jednak roz-
wiązanie opisanych problemów wymaga zmian przepisów. Stąd też zwracam się z prośbą o podjęcie
w najbliższym czasie inicjatywy legislacyjnej w przedmiotowej kwestii. Proszę w szczególności o
uwzględnienie tych postulatów, które przyczynią się do lepszej ochrony interesów pacjenta.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala




