
Szanowni Państwo 

W związku z ustną zapowiedzią zmian na liście leków refundowanych z dnia 29.12.2011 r. 
przedstawiona przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, która ma zmienić opublikowaną listę z 
dnia 23.12.2011r.  update 3.15 zostanie udostępniony w dniu 31.12.2011 r. w godzinach 
popołudniowych. Mamy nadzieję, że do tego czasu nowa rozbudowana lista leków refundowanych 
zostanie oficjalnie opublikowana przez MZ, abyśmy mogli ja zaktualizować w programie przed 1 
stycznia. 

Jednocześnie tą drogą dodatkowo odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania z Państwa 
strony n/t zmian od 1.01.2012 r. Więcej i najnowsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.drEryk.pl szczególnej uwadze polecamy zakładkę aktualności. 

Pytanie: Apteka, która zawarła z NFZ umowę na realizację recept refundowanych nie może odmówić 
realizacji recepty refundowanej z powodu braku na recepcie informacji o stopniu odpłatności lub 
identyfikatora oddziału NFZ. Jak wydrukować taką receptę z programu drEryk? 

Odpowiedź: Chcąc wydrukować receptę bez kodu NFZ oraz bez stopnia odpłatności należy podczas 
wizyty, przejść na zakładkę "Dane osobowe pacjenta", wybrać "Oddział NFZ" - "00 - brak kodu NFZ" , 
a w okienku odpłatności podczas wypisywania recepty nie wpisywać żadnych wartości. Analogicznie 
należy postąpić w przypadku uprawnień dodatkowych pacjenta, jeśli nie chcą Państwo drukować ich 
na recepcie. 

 

UWAGA! Zmiany te należy wprowadzić tylko na czas wystawiania recepty. Po wystawieniu recepty - 
przed zamknięciem wizyty należy ponownie wprowadzić kod NFZ - w przypadku jego braku, wizyta ta 
nie będzie sprawozdana raportem świadczeń do NFZ, gdzie to pole jest obowiązkowe. 

 

Pytanie: Czy na recepcie ma być drukowany kody uprawnień pacjenta do ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Tak, drEryk zawiera listę uprawnień dodatkowych pacjenta zgodną z najnowszym 
rozporządzeniem MZ. Uprawnienia dodatkowe ustawiamy w danych osobowych pacjenta. 

 

Pytanie: Co z lekami na "P" od nowego roku? 

Odpowiedź: Oznaczenie, że lek jest stosowany przewlekle nie obowiązuje na nowej recepcie. Należy 
wybrać odpowiedni poziom refundacji. 

 

Pytanie: Czy drEryk będzie podpowiadał wielkość refundacji? 

Odpowiedź: Tak, drEryk będzie posiadał informacje o refundacji leków. 

 

Pytanie: Co mamy zrobić z pulą recept, które teraz nam jeszcze zostają (druczki)? 

Odpowiedź: Puli recept nie trzeba kasować. Do 30 czerwca obowiązują jeszcze stare wzory recept. 
Podczas wydruku należy wybierać, że receptę chcemy drukować na starym formularzu. 

 

Pytanie: Do czego służy okienko z informacją %-tową o ostrych schorzeniach układu oddechowego? 

Odpowiedź: Lekarz otrzymuje w ten sposób informację jaki procent porad udzielonych z przyczyn 
innych niż cukrzyca i chuk stanowią porady zdefiniowane rozpoznaniami z grupy J00 - J22 bez J17*. 
Przekroczenie 30% jest podstawą do skorygowania stawki kapitacyjnej współczynnikiem 0,1. 

http://www.dreryk.pl/


 

 

Pytanie: Kiedy będzie dostępna aktualizacja z listą leków refundowanych? 

Odpowiedź: Lista leków zostanie zaktualizowana do końca roku 2011. 

 

Pytanie: Kiedy można wystawić kilka recept na leki stałe z okresem innym niż 30 dni? 

Odpowiedź: Osoba wystawiająca receptę może wystawić trzy recepty na bezpośrednio następujące 
po sobie okresy stosowania, określając na każdej z nich dzień, od którego może nastąpić realizacja. 
Długość tych okresów lekarz może zdefiniować ( np. co 26 dni) 

 

Pytanie: Czy po 1 stycznia będzie można zrobić zestawienie dla GUS za mijający rok, czy muszę go 
zrobić jeszcze przed końcem grudnia? 

Odpowiedź: Zestawienie ZD-3 za 2011 rok można przekazywać do 31 stycznia 2012 roku. 

 

Pytanie: W jakim celu na recepcie pod kodem kreskowym nr PESEL pacjenta drukuje się 12-sta cyfra, 
były takie przypadki, że apteka odmówiła jej realizacji. 

Odpowiedź: Algorytm generowania numeru PESEL w postaci kodu kreskowego jest zgodny z 
procedurą opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Jeśli apteka nie jest w stanie odczytać kodu 
kreskowego, nie powinno stanowić to odmowy realizacji recepty, ponieważ ten kod kreskowy nie jest 
obowiązkowy do umieszczenia na recepcie. Na recepcie znajdują się wszelkie dane niezbędne do 
identyfikacji pacjenta zgodnie z wymaganiami Ustawy o receptach lekarskich. 

 

Pytanie: Czy w programie będzie zawarta lista leków refundowanych. 

Odpowiedź: Tak, drEryk będzie zawierał na bieżąco aktualizowaną listę leków refundowanych z 
wszystkimi koniecznymi informacjami do prawidłowego określania stopnia refundacji. Dodatkowo 
przesyłamy Państwu do wglądu listę opublikowaną przez MZ. 


