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Walczymy dla 
środowiska aptekarskiego

Z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
dr. Grzegorzem Kucharewiczem, 
rozmawia Lilianna Bartowska-Lewicka.

8 marca 2012 r. Minister Zdro-
wia podpisał rozporządzenie 
w sprawie recept lekarskich. 
Rozmowy w ministerstwie były 
trudne, ale zakończyły się suk-
cesem środowiska farmaceu-
tycznego, które długo czekało 
na te zmiany. Pan walczył 
w pierwszym szeregu, twardo 
negocjując ostateczny kształt 
rozporządzenia.
Nowe rozporządzenie minister zdro-
wia Bartosz Arłukowicz zapowie-
dział już na posiedzeniu Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w grudniu 2011 r. 
Swoje obietnice podtrzymał podczas 
rozmów, które toczyły się 4 stycz-
nia 2012 r. Dotyczyły one trudnej sy-
tuacji związanej z wejściem w życie 
ustawy refundacyjnej i tzw. prote-
stem pieczątkowym środowisk lekar-
skich. Aptekarze nie przystąpili wów-
czas do akcji protestacyjnej i reali-
zowali, kierując się dobrem pacjen-
ta, recepty opatrzone przez lekarzy 
pieczątką „Refundacja leku do decy-
zji NFZ”. Równocześnie zaapelowa-
liśmy do Ministra Zdrowia o zerwa-
nie z absurdalną koncepcją recepty 
lekarskiej, jako czeku i wprowadze-
nie zmian, które zagwarantują pa-
cjentom niezakłócony dostęp do przy-
sługujących im refundowanych pro-
duktów, a farmaceutom możliwość 
właściwego wykonywania ich obo-
wiązków. Chciałbym podkreślić, że 
w imieniu samorządu aptekarskiego 
od lat protestowałem przeciwko for-
malizowaniu wydawania leków re-
fundowanych, dyktatowi Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w stosunkach 
z aptekami, arbitralnemu obarcza-
niu farmaceutów odpowiedzialnością 
za nieczytelność i inne niedoskona-

łości recept lekarskich, a także prze-
rzucaniu obowiązków w zakresie wy-
stawiania recept lekarskich z lekarzy 
na farmaceutów. Minister Zdrowia 
słowa dotrzymał i wkrótce po uchwa-
leniu nowelizacji ustawy o refundacji 
leków przedstawił projekt rozporzą-
dzenia w sprawie recept. 

Czy resort uwzględnił 
wreszcie argumenty 
samorządu aptekarskiego?
W rozporządzeniu znalazło się wiele 
rozwiązań, o które od dawna bezsku-
tecznie zabiegali aptekarze. Przeciw-
ko sobie mieli jednak zarówno urzęd-
ników ministerstwa, jak i wszech-
władny NFZ. Tym razem zwycięży-
ły argumenty środowiska aptekar-
skiego i zdrowy rozsądek. Przyję-
to m.in. przepis mający odformalizo-
wać wystawianie recept i chroniący 
apteki przed absurdalnymi zarzuta-
mi kontrolerów Funduszu, dotyczą-
cymi recept lekarskich. Jednocześnie 
zmieniła się zasada uzupełniania da-
nych lub ich poprawiania na recepcie. 
Możliwości dokonywania tych zmian 
na recepcie przez aptekarza zosta-
ły ograniczone. Uchylono także prze-
pis pozwalający aptekom na określa-
nie identyfikatora wojewódzkiego od-
działu Funduszu. Oznacza to, że wy-
stawiający receptę nie będzie mógł 
przerzucić obowiązku sprawdzenia, 
czy pacjent jest ubezpieczony, a na-
stępnie wpisania numeru identyfiku-
jącego oddział NFZ na osobę reali-
zującą receptę. Rozszerzono też kata-
log błędów mogących pojawić się na 
receptach, które mimo tych uchybień 
będzie można realizować. Od 10 mar-
ca 2012 r., kiedy zaczęło ono obowią-
zywać, aptekarze mogą również uzu-

pełniać bądź poprawiać w komunika-
cie elektronicznym przesyłanym do 
oddziału Funduszu niektóre dane, 
na przykład kod uprawnień dodatko-
wych pacjenta czy jego numer 
PESEL.

W jaki sposób rozporządzenie 
reguluje problem czytelności 
recepty?
Przyjęto zasadę, że wydanie leku 
zgodnie z ordynacją lekarską wyni-
kającą z dokumentacji medycznej jest 
potwierdzeniem czytelności recepty. 
Czytelność nie będzie zatem przed-
miotem oceny kontrolera Funduszu, 
grożącej – w razie stwierdzenia nie-
czytelności – cofnięciem refundacji. 
Jeśli kontroler będzie miał wątpliwo-
ści, będzie mógł sprawdzić, czy lek 
został wydany zgodnie z dokumenta-
cją medyczną.

Na konferencji uzgodnieniowej 
zaproponował Pan, żeby recep-
ty wystawiane były przez 
lekarzy na komputerze. 
Dlaczego jest to tak ważne 
dla farmaceutów?
Dzięki temu można by uniknąć wie-
lu błędów. Czas najwyższy, by lekarze 
nauczyli się prawidłowo wystawiać 
recepty. Aptekarze od wielu lat po-
sługują się komputerami, musieli na-
być odpowiednie programy, bez któ-
rych apteka nie mogłaby funkcjono-
wać. Opór środowisk lekarskich jest 
jednak duży. Lekarze nie zgodzili się 
na wystawianie recept na kompute-
rze. Udało się chociaż rozszerzyć za-
kres danych nanoszonych na recepcie 
w formie kodów kreskowych. W ten 
sposób od 2013 r. zapisywany ma być 
numer prawa wykonywania zawodu 
osoby uprawnionej do wystawiania 
recepty oraz numer REGON.

Spory toczyły się o pojedyncze 
słowa…
Doprowadziliśmy do wykreślenia 
słów „w szczególności” z przepisu, do-
tyczącego zakresu kontroli realizacji 
recept przez kontrolerów NFZ. Dzię-
ki temu aptekarz obecnie wie, co do-
kładnie podlega kontroli Funduszu, 
a kontroler nie może rozszerzać 
w drodze interpretacji zakresu tej 
kontroli.

Aptekarzy objęto wreszcie abo-
licją, której samorząd domagał 
się stanowczo podczas rozmów 

w Ministerstwie Zdrowia 
4 stycznia 2012 r. Na czym 
ona polega?
Przedstawiciele samorządu aptekar-
skiego uzyskali wówczas od ministra 
zdrowia i prezesa NFZ gwarancje 
niekarania aptek za realizację recept 
opatrzonych pieczątką „Refundacja 
leku do decyzji NFZ”. O abolicję zde-
cydowanie zabiegaliśmy też w Sejmie 
i Senacie podczas prac nad noweli-
zacją ustawy o refundacji leków. Mi-
nister zdrowia, zgodnie z obietnicą, 
wprowadził abolicję w rozporządze-
niu. Tak więc apteki nie będą karane 
za realizację wadliwych recept, wy-
stawionych od 1 stycznia 2012 r. do 
dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Samorząd aptekarski potwier-
dził swoją skuteczność w do-
tychczasowych działaniach le-
gislacyjnych. Jakie są dalsze 
plany w tym względzie?
Nie znamy dokładnego harmonogra-
mu prac legislacyjnych rządu. Wśród 
spraw traktowanych priorytetowo 
przez samorząd jest uchwalenie usta-
wy o zawodzie farmaceuty i noweliza-
cja ustawy Prawo farmaceutyczne.

NIA monitoruje rynek ap-
tek po wejściu w życie 
ustawy refundacyjnej. 
Jakie są pierwsze spo-
strzeżenia i wnioski?
Sytuacja wielu aptek, zwłasz-
cza należących do indywidualnych 

aptekarzy, jest dramatyczna. Będzie-
my nadal przekonywać polityków do 
zmiany przepisu ustawy o refunda-
cji leków, dotyczącego sposobu nali-
czania urzędowej marży detalicznej. 
Konieczna będzie też zmiana tabe-
li marż detalicznych, tak by ich wy-
sokość uwzględniała sytuację ekono-
miczną aptek. Do NIA napływa rów-
nież coraz więcej informacji o łama-
niu zarówno przepisów zakazujących 
reklamy aptek i ich działalności, jak 
i zabraniających stosowania zachęt 
odnoszących się do produktów refun-
dowanych. Przeciwnicy tych regula-
cji nie ustają w wynajdywaniu furtek 
i szczelin w obowiązującym prawie, 
by wykorzystując bezczynność pań-
stwa, przywracać stare, zazwyczaj 
tylko trochę zmodyfikowane mecha-
nizmy marketingowe, od których na 
stałe miał być uwolniony rynek aptek. 
Znów pojawiły się programy lojalno-
ściowe i gazetki reklamowe z adresa-
mi określonych aptek, o czym infor-
mujemy MZ i GIF. Problem ten poru-
szyłem też na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Zdrowia 14 marca 2012 r. 
Powiedziałem wręcz, że niereagowa-
nie właściwych służb i organów na ła-
manie prawa to dowód słabości pań-
stwa. Obecny w Sejmie sekretarz sta-
nu Jakub Szulc, odnosząc się do mo-
jego wystąpienia, zapowiedział zde-
cydowane działania wobec łamiących 
przepisy obowiązującego prawa. Sta-
nowisko w tej sprawie zajął również 
Główny Inspektor Farmaceutyczny, 
który stwierdził, że programy lojalno-
ściowe są „formą reklamy działalno-
ści aptek, gdyż stanowią one zachętę 
do kupna produktów leczniczych wy-
łącznie we wskazanych aptekach w 
celu zwiększenia ich obrotów”. Kon-
trola przestrzegania przepisów doty-
czących zakazu reklamy aptek oraz 
stosowania różnych form zachęty na-
leży do kompetencji wojewódzkich in-
spektorów farmaceutycznych. Prawo 
jest jednoznaczne: w razie stwierdze-
nia naruszenia przepisów o zakazie 
reklamy aptek nakazuje on, w drodze 
decyzji, zaprzestania prowadzenia ta-
kiej działalności. Od instytucji demo-
kratycznego państwa prawa obywa-

tele oczekują sprawnego i sku-
tecznego działania.
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Zgodnie  
z nowym 
rozporządze-
niem 
czytelność 
nie będzie już 
przedmiotem 
oceny 
kontrolera 
Funduszu,
grożącej 
cofnięciem 
refundacji
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