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SZCZEGÓŁY DLA FARMACEUTÓW 
Protestujemy przeciwko odbieraniu pacjentom ustawowo gwarantowanego prawa 

do otrzymania leku refundowanego i obciążania odpowiedzialnością finansową 
za niedbale wystawiane recepty. 

 
Szanowni Farmaceuci, Szanowni Właściciele Aptek 
 
 Wszelkie nasze tłumaczenia, prośby i wystąpienia nie dały oczekiwanego skutku. 
 Ministerstwo Zdrowia, zamiast wprowadzić zapisy mobilizujące lekarzy do poprawnego 
wystawiania recept, postanowiło jeszcze bardziej uderzyć w pacjenta przerzucając na niego 
odpowiedzialność finansową za niedbalstwo. 

 
Jednym ze sposobów generowania oszczędności przez MZ i NFZ jest odbieranie prawa pacjentom 

do należnych świadczeń lub zabieranie pieniędzy za te, które zostały już zrealizowane. Takie 
restrykcje, m. in. za realizację niedbale wystawianych recept dotykają pacjentów i nas od lat, a teraz 
Ministerstwo postanowiło to usankcjonować w rozporządzeniu. NFZ będzie dysponował 
jednoznacznym argumentem prawnym – receptę niezgodną z rozporządzeniem należy realizować na 
100%. Proszę się zastanowić, która recepta spełni np. wymóg rozporządzenia w § 2. 1.  o konieczności 
czytelnego wystawienia recepty. Przecież każda recepta, której także pacjent nie będzie potrafił 
odczytać, powinna być uznana za źle wystawioną. Apteki albo będą odbierać pacjentom prawo do leku 
refundowanego i pobierać pełną odpłatność, albo NFZ będzie wyciągał pieniądze z aptek. 
 
 Jak widać, lekarze z MZ ostro dbają o interesy własnej grupy zawodowej! 

Jedynym sposobem na uzdrowienie sytuacji jest zagwarantowanie pacjentom przysługujących im 
praw, w czym musimy pomóc prowadząc w aptekach proponowany protest. Ma on na celu 
uświadomienie społeczeństwa o tym, kto łamie ich ustawowo gwarantowane prawo do otrzymania leku 
i doprowadzenie do powstania uczciwego rozporządzenia, które zapewni pacjentom bezproblemową 
realizację recept, a nam ułatwi pracę. 
 
Proszę wszystkich farmaceutów i apteki o: 
1. prowadzenie protestu do odwołania; 
2. powielenie załączonych materiałów w jak największej ilości, szczególnie recept; 
3. oplakatowanie aptek (szczególnie w oknach wystawowych) i informowanie pacjentów o 

bulwersujących zamiarach MZ (pismo – INFORMACJA DLA PACJENTÓW); 
4. proponowanie pacjentom wystawiania recept dla Minister Zdrowia i z końcem każdego 

tygodnia przesyłanie zebranych recept do izby aptekarskiej w możliwie największej 
ilości. Proszę zapytać każdego pacjenta, np. czy recepta lekarska jest dla niego czytelna, 
gdyż w razie wprowadzenia proponowanych przez MZ zmian, utraci przysługującą zniżkę. 

 
Może dzięki temu protestowi Minister Zdrowia stworzy rozsądne rozporządzenie, gwarantujące 

prawa pacjentom i zapewniające odpowiednie rozdzielenie odpowiedzialności za receptę. 
 
Z uszanowaniem 
Prezes Rady ŚIA w Katowicach 
dr n. farm. Stanisław Piechula 
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INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
Protestujemy przeciwko odbieraniu pacjentom ustawowo gwarantowanego 

prawa do otrzymania leków refundowanych i obciążania 
odpowiedzialnością finansową za niedbale wystawiane recepty. 

 
Szanowni Pacjenci 
 Od lat Narodowy Fundusz Zdrowia obciąża finansowo apteki za realizację niedbale 
wystawianych recept. Doprowadza to do łamania praw pacjenta, gdyż apteki odmawiają 
realizacji takich recept, a pacjent pozostaje bez leku ratującego zdrowie, a często życie.  

Wystąpiliśmy w tej sprawie do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia, a nawet Premiera. Z tym 
samym problemem skierowali interpelacje także Posłowie i Senatorowie, a Ministerstwo 
Zdrowia zapewniło, że rozwiąże ten problem przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie recept lekarskich. 
 Niestety w projekcie zmian do rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zaproponowało 
przerzucenie całej finansowej odpowiedzialności za niedbale wystawiane recepty na 
pacjenta! Apteka będzie mogła realizować niedbale wystawione recepty tylko za 100% 
odpłatnością, odbierając jednocześnie pacjentom prawo do leków refundowanych! 
Np. każda nieczytelna recepta, czyli taka, której także pacjent nie będzie potrafił przeczytać, 
powinna zostać zrealizowana przez aptekę bez przysługującej pacjentowi zniżki, a odpłatność 
za lek wyniesie np. 120 zł zamiast 3,2 zł. 
 
 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 34 
i 34a*) zapewnia pacjentowi gwarantowany dostęp do leków i nie daje nikomu prawa do 
ograniczania tego dostępu jakimikolwiek rozporządzeniami czy działaniami. 
 
 Z uwagi na takie bezprawne działania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zdecydowała się ogłosić protest aptek. 
 
 Domagamy się wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich zapisu: 
 
 §26a. Apteka lub punkt apteczny zgodnie z art. 34.1. i 34a ustawa o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także art. 96 ust. 7 pkt. 2 Prawa 
farmaceutycznego, ma obowiązek zrealizować receptę z wyjątkiem przypadków 
określonych w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

 
Z uszanowaniem 
Prezes Rady ŚIA w Katowicach 
dr n. farm. Stanisław Piechula 

 

*Art. 34. 1. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej 
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, … Art. 34a. Leki i wyroby medyczne określone w wykazach, …, są 
świadczeniami gwarantowanymi. 



PROTESTUJEMY
 

Minister Zdrowia
chce obciążyć pacjentów 
finansową odpowiedzialnością 
za niedbale wypisane recepty 

 

ZAPROTESTUJ 
Z NAMI ! 

 

Wejdź i wypisz 
w aptece receptę
dla Ministra Zdrowia ! 
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ZAGWARANTOWAĆ  
pacjentom ustawowe prawo 
do otrzymania leku 
refundowanego poprzez 
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NIE OBCIĄŻAĆ  
pacjentów finansową 
odpowiedzialnością za 
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