Komunikat nr 109/2016 w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept
lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom,
którzy chcą wystawiać recepty refundowane w ramach usług komercyjnych

Śląski OW NFZ przypomina, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz.
1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane
ze środków publicznych w ramach świadczonych usług komercyjnych. Nowe warunki uzyskiwania
dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskania uprawnienia do pobierania nadawanych przez NFZ numerów
recept określa zarządzenie Prezesa NFZ nr 80/2016/DGL.
W przypadku osób uprawnionych, które posiadają dostęp do Portalu Personelu konieczne jest
wypełnienie i przesłanie Wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept.
Wniosek znajduje się na Portalu Personelu w zakładce „Moje dane” -> „wnioski”. Instrukcja
wypełnienia wniosku znajduje się w zakładce „Nowości”. Stosowne wnioski wystarczy wysłać drogą
pocztową.
Aktualizacji danych należy dokonać najpóźniej do 30.06.2017 r.
W przypadku osób uprawnionych, które nie posiadają dostępu do Portalu Personelu konieczne jest
wypełnienie i przesłanie Wniosku o Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do
pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept. Wniosek znajduje się na stronie logowania
do Portalu Personelu dostępnej z witryny internetowej Śląskiego OW NFZ w zakładce „lekarze
i recepty”. Tam również zamieszczona jest instrukcja wypełnienia wniosku.
Wnioski należy przekazać drogą elektroniczną oraz złożyć osobiście w Oddziale lub Delegaturze
Śląskiego OW NFZ. Lekarz powinien mieć przy sobie dowód tożsamości, prawo wykonywania zawodu
i pieczątkę lekarską.
Wnioski o dostęp do Portalu należy złożyć do dnia 30.12.2016 r.
Ponadto informujemy, że wszystkie recepty posiadające w zakresie danych numer umowy
upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zgodnie z zapisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016.
poz. 62 z późn. zm.) mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane
w aptekach do końca 2017 roku.
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