Sopot, dnia 31 stycznia 2017 r.
Sygn.: 003867

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE
skierowane przez Zleceniodawcę Pana Kacpra Gajdę w dniu 31 stycznia 2017 r. o
godzinie 10:26 w ramach abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna

Przedmiot odpowiedzi:
1. Czy lekarze stażyści są upoważnieni do wystawiania recept pro auctore i pro familie?
2. Czy lekarze stażyści są upoważnieni do podpisania umowy z NFZ, w celu
wystawiania recept na leki refundowane?

Podstawy prawne:
1. art. 5 ust. 7, art. 15 ust. 3a oraz 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (t. j. Dz.U.2017.125);
2. art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j.
Dz.U.2016.1536 ze zm.);
3. § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich (t. j. Dz.U.2016.62 ze zm.).

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano
wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie
weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego.
Sporządzający niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji
niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego
sporządzenia.
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Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy Pana
Kacpra Gajdy, z prawem publikacji przez Zleceniodawcę. Odpowiedź dotyczy wyłącznie
kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez
domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę
sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena
prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku
skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Stan prawny:
W celu odpowiedzi na pierwsze pytanie prawne należy odnieść się do ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u. z. l.), w wersji, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 7 u. z. l., w celu odbycia
stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu
lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu.
Następnie należy przywołać treść art. 15 ust. 3a u. z. l., który stanowi, iż lekarz odbywa staż
podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w
określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co
najmniej 5 lat, zwanego dalej opiekunem.
Z kolei stosownie do ust. 3b niniejszego przepisu, lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest
uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem
art. 30 (obowiązek udzielenie pomocy lekarskiej), oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo
wykonywania zawodu. Ponadto, ww. przepis stanowi, iż lekarz stażysta jest uprawniony w
szczególności do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po
uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.
Z ww. przepisów wynika, iż od 1 stycznia 2017 r. lekarze stażyści uprawnieni są do
wystawiania recept (w tym również pro auctore i pro familiae) oraz zwolnień lekarskich.
Jednakże, uprawnienia te będą przysługiwały im wyłącznie w miejscu odbywania stażu.
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Ponadto, treść recepty lub zwolnienia lekarskiego musi zostać uzgodniona z opiekunem.
W celu odpowiedzi na pytanie drugie zadane przez Zleceniodawcę należy wskazać, iż w
dniu 12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, na mocy tej ustawy zniesiony został
obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane.
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej u.
r. l.), osobą posiadającą prawo do wystawiania recept jest lekarz uprawniony do
wykonywania zawodu. Wobec tego, lekarze stażyści są również uprawnieni do wystawiania
recept na leki refundowane, bowiem posiadają pełne prawo do wykonywania zawodu.

Wnioski:
Podsumowując, od 1 stycznia 2017 r. lekarze stażyści są uprawnieni do wystawiania recept
(w tym również pro auctore i pro familiae) oraz zwolnień lekarskich. Jednakże, uprawnienia
te przysługują im wyłącznie w miejscu odbywania stażu. Ponadto, treść recepty lub
zwolnienia lekarskiego musi zostać uzgodniona z opiekunem. Lekarze są również
upoważnieni do wystawiania recept na leki refundowane.
W przypadku chęci skorzystania przez Pana z pomocy radców prawnych i adwokatów,
współpracujących z Lex Secure Sp. z o.o. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej należy skontaktować się bezpośrednio z Infolinią prawną Lex Secure Sp. z o.o. pod numerem
telefonu 501 538 539.
Z poważaniem,
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