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BIURO RZECZNIKA PRAW PACIENTA

'arszawa, 07 maja 2021 roku
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Odpowiedźna pismo z dnia 22.04.2021
RzPP-DSD.42O.76.2020
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Pani

Elżbieta ostrowska
Pzewod n cząca Po skie go Związku
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Szanowna Pani,

dziękuję za przesłanie do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta pisma skierowanego do
Przewodnicaącego Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącego wystawiania recept dla pacjentów
75+ oraz dostępności do leków dla tej grupy wiekowej. Chciałbym Panią zapewnić, że każda
sprawa jest przez nas analizowana i jeżell zachodzi taka konieczność, podejmowane są
odpowiednie działania w ramach kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.
Rzecznik Praw Pacjenta jest świadomy istniejącego problemu, stąd od lipca2020 roku Rzecznik

Praw Pacjenta prowadzi korespondencje z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym
Funduszem Zdrowia w kwestii wystawiania recept pacjentom powy,żej 75 roku Ącia przez
lekarzy specjalistów.Z otrzymanej dnia 5 marca 2021 r. odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia
wynika, że stosowna propozycja zmiany ustawy została przygotowana i będzie procedowana.
Ma ona polegać na przyznaniu osobom uprawionym do wystawiania recept dla pacjentów 75+
prawa do automatycznego dostępu do danych o wystawionych receptach, analogicznie jak w

przypadku lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. Z uwagi na pilny
charakter sprawy, Rzecznik Praw Pacjenta dnia 12 kwietnia 2021 r.aurócił się ponownie do
Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wskazanie szczegółowego harmonogramu prac nad
przepisami i pzyspieszenie prac.

Rzecznik Praw Pacjenta
ul" Młynarska 46,01-171 Warszawa
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Telefoniczna lnformacja Pacjenta

800 190 590
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Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy
ul. Młynarskiej 46. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowyih zadań administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługująrych osobom
fizycznym, dostępne są pod adresem: https://www,oov.pl/web/rpp/pzetwazanie-danvch-osobowvch.
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Gdyby zaistniały pytania dotyczące praw pacjenta, uprzejmie informuję, że istnieje mozliwość
kontaktu z Biura Rzecznika praw pacjenta za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Pod numerem
telefonu 800 190 590 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18,00),

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Pacjenta
Jarosław chmielewski
Dyrektor
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