Komunikat nr 42/2017 dla lekarzy odbywających staż podyplomowy
w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept
z wykorzystaniem Portalu NFZ

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017r. zmiany przepisów dotyczących lekarzy
odbywających staż podyplomowy, o których mowa w ustawie z dnia 21.10.2016 r. ustawa o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz.2020),
oraz otrzymanym ostatecznym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia prosimy o przyjęcie poniższych
informacji.
Zgodnie z dodanym pkt. 10 i 11 art. 15 ust. 3b ustawy, rozszerzeniu uległy uprawnienia lekarzy
stażystów o prawo do stwierdzania zgonu i wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń
lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.
Wprowadzając powyższe uprawnienia ustawodawca nie odniósł się wprost do kwestii uprawnienia
lekarzy stażystów do wystawiania recept „pro auctore” oraz „pro familiae”. Na podstawie stanowiska
Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2017r., należy wskazać, że obecnie obowiązujące przepisy prawa
nie przyznają lekarzom stażystom takiego uprawnienia. Zapisy art. 15 ust. 3a i 3b ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty wskazują, iż lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu
wyłącznie w miejscu odbywania stażu i winien odbywać staż podyplomowy pod nadzorem opiekuna.
Poza wyjątkami wskazanymi w ustawie lekarz stażysta nie może samodzielnie udzielać świadczeń
opieki zdrowotnej, zatem nie może posiadać indywidualnie przydzielonych zakresów numerów recept.
Lekarz odbywający staż podyplomowy powinien otrzymać zakresy liczb będących unikalnymi
numerami identyfikującymi recepty, uzyskane przez świadczeniodawcę, u którego realizowany
jest staż, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie
recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 j.t.) na czas odbywania stażu. Zgodnie z § 5 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 j.t.) świadczeniodawca ponosi
odpowiedzialność za ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w tym także za recepty wystawiane przez lekarza
stażystę.
Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ i korzystanie z możliwości pobierania zakresów numerów recept
refundowanych przez lekarza jest możliwe po zakończeniu stażu, uzyskaniu nieograniczonego prawa
wykonywania zawodu oraz złożeniu w odpowiednim ze względu na miejsce udzielania świadczeń
zdrowotnych oddziale NFZ „wniosku o dostęp do Portalu NFZ dla pracowników medycznych
oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”.
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