Bezpłatne leki dla pacjentów 75+
PODSTAWY DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEGO LEKU:
−
−
−
−
−
−

wiek – pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki
ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru
PESEL, będzie to data urodzenia)
recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D
obwieszczenia refundacyjnego)
wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone
schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)
receptę wystawia:
• lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
• lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa
w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
• lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia
szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
c) w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
•

−

lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał
jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we
wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do
stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa)

weryfikacja przepisanych i stosowanych leków:
obowiązek weryfikacji przed wystawieniem tzw. recepty 75+ przez lekarza lub pielęgniarkę
uprawnionych do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta, który ukończył 75. rok
życia, jakie produkty są zalecane danemu pacjentowi i jakie są przez niego stosowane, co ma
znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów w postaci dostępu do:
•

•

informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi,
który ukończył 75 rok życia,
informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano
ww. produkty.

Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept
zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że
wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
JAKIE LEKI SĄ BEZPŁATNE?
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są
wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%.
W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 marca 2022 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów
zawiera 2085 pozycji obejmujących 173 substancje czynne w 83 grupach limitowych. (plik z listą w
załączeniu – 62D)
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i
w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.
Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych
refundacją.
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