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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uprawnień dodatkowych 

pacjenta (Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu), 

które nie zostały odnotowane przez lekarza na e-recepcie, Departament Polityki Lekowej 

i Farmacji informuje.

Zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 

kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 745 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia  z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept 

(Dz. U. 2019, poz. 1253) należy zauważyć, iż realizacja recepty, na której nie wpisano 

poniższych danych (niezależnie od tego czy jest to recepta papierowa czy 

elektroniczna), wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy 

– Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących 

czynności:

- w przypadku kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia 

dodatkowego pacjenta określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia – osoba 

wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, 

przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w 

Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten 

kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, 

przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Z powyższego wynika, iż w przypadku leków (o których mowa w art. 37 ustawy                     

o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy oraz 
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leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 

lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem krwi lub 

w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo 

narządów), które przysługiwałyby pacjentowi posiadającymi uprawnienia dodatkowe, 

możliwe jest wydanie ich w aptece z odpłatnością wynikającą z tych uprawnień 

niezależnie od poziomu odpłatności jaki zaznaczył lekarz po dopełnieniu przez osobę 

wydająca lek wymienionych wyżej niezbędnych czynności. 

    Z poważaniem,

z up. Dyrektora DPLiF, 

Beata Ratajczyk-Bienert
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/dokument podpisany elektronicznie/
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