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APEL 
32. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZ W ŁĘCZYCY 

z 9 marca 2013 
do mazowieckiego i łódzkiego Oddziału NFZ 

 
w sprawie: listów do lekarzy i lekarzy dentystów rozsyłanych przez oddziały NFZ 
                      
 
 Z niepokojem przyjmujemy od coraz liczniejszego grona lekarzy, członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku  informację, że OW NFZ rozsyłają pismo, w którym 
wzywa się lekarzy do zaprzestania „bezprawnego wystawiania recept refundowanych”. 
 Apelujemy o rezygnację z tej formy rozmowy ze środowiskiem lekarskim! 
 Wyżej wymieniony list przywołuje zapisy ustawy z dnia 12 mają 2011 roku o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, w rozumieniu których lekarze, którzy nie podpisali wadliwej, a co za 
tym idzie nadmiernie obciążającej umowy zaproponowanej przez NFZ, wypisują recepty ze 
100% odpłatnością. 
 Lekarze i lekarze dentyści nie mają na celu utrudnianie dostępu do leków i leczenia 
pacjentów, którymi się zajmują. Wielu prawników wskazuje niecelowość zawierania 
jakichkolwiek umów z lekarzami, wykazując, że pacjent, opłacający składki ma na mocy 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo 
do leków refundowanych, niezależnie od umów którymi związany jest lekarz. Umowa w 
dotychczasowej formie „wyklucza” część lekarzy i lekarzy dentystów z ustawowej definicji 
„osoby uprawnionej” a brak podpisu świadczy o świadomej decyzji środowiska lekarskiego, 
które w przypadku konieczności leczenia siebie i swojej rodziny, wykupuje leki z pełną 
odpłatnością, mimo odprowadzają należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
 Oczekujemy zatem jak najszybszej zmiany prawa w zakresie dotyczącym  umów (a 
właściwie ich likwidacji) z lekarzami, co pozwoli im bez obaw podjąć normalną pracę przez 
lekarzy w gabinetach prywatnych i pozwoli pacjentom do korzystania z ich praw. 
 Do tego czasu  apelujemy o powstrzymanie druku i wysyłki listów „straszaków”, 
reklamujących umowy z NFZ, które sugerują wyrządzanie nieoszacowanych i niemożliwych 
w obowiązującym systemie prawnym szkód wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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