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W odpowiedzi na interpelację poselską nr 6560, Pana Posła Krzysztofa Paszyka, 

w sprawie wdrożenia w systemie ochrony zdrowia mechanizmów zaradczych 

zmierzających do efektywniejszego zarządzania w przypadku chorób zakaźnych, 

zwłaszcza epidemii koronawirusa, niniejszym informuję o następującym stanowisku 

Ministra Zdrowia.

W ostatnich latach ujawnia się problem niedoboru kadry medycznej, który wynika m.in. 

ze zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, szczególnie na 

świadczenia opieki zdrowotnej dla osób starszych. Wśród wyzwań zmieniającego się 

świata należy wskazać na ostatnie wydarzenia związane z epidemią koronawirusa, która 

w wielu obszarach zmieniła system ochrony zdrowia. Niewątpliwie w czasach, które 

nastąpią po epidemii, zdecydowanie należy koncentrować działania w zakresie 

udrażniania kanałów dostępu pacjentów do lekarzy, porad i wiedzy z zakresu profilaktyki 

i leczenia. Jednakże powyższe nie oznacza, że zasadne jest dodawanie nowych 

kompetencji poszczególnym zawodom medycznych, które nie znajdują odzwierciedlenia 

w systemie szkolenia oraz uprawnieniach i zasadach wykonywania danego zawodu. 

Proponowany przez Pana Posła sposób udrożnienia systemu zdrowia stanowiłby 

zaprzeczenie i pomieszanie ról jakie poszczególne zawody medyczne pełnią. 

Oczywistym jest, że funkcjonują obszary, w których wykonywanie tych zawodów 

przenika się, a ich przedstawiciele muszą stawać się coraz bardziej wszechstronni. 

Taka jest przecież idea chociażby rozwoju zawodowego i nieustannego podnoszenia 
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kwalifikacji. Niemniej rozwój ten nie może jednak zmierzać w kierunku zastąpienia 

jednych specjalistów innymi specjalistami w wykonywaniu zadań, do których są oni 

nieprzygotowani. Przy czym istotą rozróżnienia zawodów medycznych nie jest utarty 

wzorzec, niejako historycznie ukształtowany podział ról na tych, którzy diagnozują 

choroby i przepisują leki, tych którzy te leki wydają oraz tych, którzy te leki pacjentom 

podają (jeżeli charakter tych leków wymaga podania przez profesjonalistę), a jest nią 

wiedza jako pochodna różnego procesu edukacji oraz doświadczenia zawodowego. 

Nie jest tym samym także możliwe zastąpienie wieloletniego doświadczenia 

i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniu. 

Odnosząc się zaś szczegółowo do umożliwienia przeprowadzania szczepień w aptekach 

przez farmaceutów należy wskazać, że postulaty Ogólnopolskiego Programu 

Zwalczania Grypy oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej o zwiększeniu roli farmaceutów 

i wprowadzenia możliwości wykonywania szczepień w aptekach nie zasługują na 

uwzględnienie, a stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie jest znane ww. 

podmiotom, które od dłuższego czasu lobbują za takim rozwiązaniem. Oczywiście 

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że opieka farmaceutyczna jest potrzebna, 

czego wyrazem jest opracowanie przez resort projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, 

ale wykonywanie szczepień ochronnych powinno odbywać się na dotychczasowych 

zasadach. Każdy pacjent przed szczepieniem jest dokładnie badany przez lekarza wraz 

z przeprowadzanym wywiadem. Szczepienie mogą natomiast wykonać lekarz lub 

pielęgniarka, która odbyła kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania szczepień 

ochronnych. Najważniejszą kwestią dotyczącą bezpieczeństwa związanego 

ze szczepieniami jest zakwalifikowanie pacjenta poprzez przeprowadzenie badania 

fizykalnego i szczegółowego wywiadu, do którego są uprawnieni lekarze. Pozostałe 

zawody medyczne nie posiadają wystarczających kwalifikacji medycznych do oceny 

stanu zdrowia pacjenta, a przez to nie mogą kompetentnie ustalić, czy nie istnieją 

przeciwwskazania do szczepienia. Ponadto nie mając dostępu do ich pełnej medycznej 

dokumentacji, nie jest możliwe podjęcie uzasadnionej merytorycznie decyzji 

o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia szczepienia. Poza tym, do prawidłowego 

wykonania iniekcji niezbędna jest również znajomość anatomii, podstaw pielęgniarstwa 

i zasad aseptyki oraz posiadanie kwalifikacji do postępowania we wstrząsie 

anafilaktycznym. W tym wypadku, jak wskazano powyżej, nie wystarczy uczestnictwo 

przez farmaceutów w kursie, gdyż trzeba posiadać także uprawnienia do podania leków. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezasadne jest odgórne nakazanie osobom 

o naturalnych predyspozycjach do pracy w farmacji, które przy podejmowaniu decyzji 
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o wykonywaniu właśnie tego zawodu medycznego mogły mieć na względzie, że będzie 

to zasadniczo praca nieinwazyjna, tj. niezwiązana z wykonywaniem czynności 

naruszających powłoki skórne pacjentów, np. bez wykonywania iniekcji w ramach 

szczepień, do których przygotowane są w pierwszej kolejności pielęgniarki. Dlatego też 

można domniemywać, że wykonywanie iniekcji może się wiązać po stronie farmaceuty 

ze swego rodzaju oporem psychicznym. Jednocześnie przeszkodą ku takiemu 

„dokwalifikowaniu” farmaceutów mogą być również pewne – po części naturalnie 

wrodzone, a po części wyuczone w praktyce umiejętności pielęgniarek, których 

farmaceuta co do zasady nie musi posiadać i może nigdy nie posiąść. Z tych wszystkich 

względów, można przypuszczać, że „przygotowania”, o którym mowa w pierwszym 

pytaniu, farmaceuci mogą nigdy nie osiągnąć lub zwyczajnie nie będą zainteresowani 

jego zdobyciem.

W zakresie pytania drugiego należy wskazać, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty 

stanowi realizację postulatu rządu dotyczącego wzmocnienia roli farmaceuty w polskim 

systemie ochrony zdrowia wyrażonego w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018–

2022”, którego strategiczny charakter wyznacza priorytety działań rządu dotyczące 

gospodarowania lekami w latach 2018–2022. Dokument wskazuje, że niezbędne jest 

„rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby 

mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, 

promocją zdrowia i farmakoterapią”. 

Nowe kompetencje wynikają wprost z obecnie procedowanego w Sejmie, i w związku 

z tym zapewne znanego Panu Posłowi Paszykowi, projektu ustawy o zawodzie 

farmaceuty. Dotychczasowe regulacje prawne określające zasady wykonywania zawodu 

farmaceuty zostały usystematyzowane, uaktualnione i dostosowane do obecnej sytuacji 

faktycznej oraz prawnej oraz uzupełnione o założenia wskazanego powyżej programu, 

ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej, tj. świadczenia 

zdrowotnego polegającego na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, 

współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z  przedstawicielami innych 

zawodów medycznych czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej 

farmakoterapii. Przy czym opieka ta ma charakter fakultatywny, zatem może być 

świadczona przez farmaceutę, jeżeli podmiot prowadzący aptekę ma wolę taką opiekę 

świadczyć. Jednocześnie należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie ustawowe ma 

na celu upodmiotowienie i zwiększenie roli farmaceuty, ale nie w sposób wynikający 

przedstawionego na wstępie interpelacji stanowiska, w którym sugeruje się konieczność 
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uczynienia z farmaceuty zawodu multidyscyplinarnego, łączącego w sobie dodatkowo 

cechy i kompetencje lekarza oraz pielęgniarki.

Odpowiadając na pytanie trzecie należy wskazać, że ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (OC) dla farmaceutów nie są obowiązkowe, nie licząc obowiązku ubezpieczenia 

nakładanego na apteki w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wprawdzie 

każdy farmaceuta zatrudniony w aptece odpowiada za wykonywane przez siebie 

czynności fachowe, do których należy prawidłowe wydawanie produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych, sprawdzanie ich jakości, udzielanie o nich informacji oraz 

sporządzanie leków recepturowych i aptecznych. Przy czym kwestia odpowiedzialności 

jest szczególnie złożona w przypadku farmaceuty zajmującego stanowisko kierownika 

apteki, któremu prawo farmaceutyczne przypisuje dodatkową odpowiedzialność za 

prowadzenie apteki. Jednakże decyzja o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zależy od 

zainteresowanego aptekarza. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że opieka farmaceutyczna nie została usankcjonowana, 

przedwczesne jest rozstrzyganie o zasadności wprowadzenia dla farmaceutów 

jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń, nie mówiąc już o ubezpieczeniach 

obowiązkowych. Nigdy bowiem opieka farmaceutyczna w  swoim pierwotnym założeniu 

nie miała być rozwiązaniem odgórnie narzuconym czy obowiązkowym. Ponadto 

przewidywany zakres przyszłej opieki farmaceutycznej, nie prowadzi do wniosku, 

że opieka ta obejmie czynności wymagające tego typu środka bezpieczeństwa. Wydaje 

się, że taka potrzeba nie wynika także z aktualnej oceny profesjonalnego przygotowania 

farmaceutów do pełnienia swojej roli w systemie ochrony zdrowia. O profesjonalizmie 

farmaceutów świadczy chociażby brak doniesień o „błędach w sztuce”, znamiennych dla 

wielu innych zawodów medycznych czy okołomedycznych oraz stosunkowo niewielka 

liczba toczących się w stosunku do farmaceutów postępowań dyscyplinarnych, 

świadczących o braku profesjonalizmu w sferze merytorycznej czy nieetycznym 

działaniu mogących w efekcie być ocenianych jako nieprofesjonalne. W ocenie 

Ministerstwa Zdrowia, w odniesieniu do farmaceutów powinna obowiązywać zasada 

dobrowolności ubezpieczenia OC, o ile w ogóle w ofercie firm ubezpieczeniowych 

znajduje się produkt ubezpieczeniowy kierowany do tej konkretnej grupy zawodowej. 

Niezależnie od powyższego, jak wskazano powyżej, zasadność istnienia potrzeby 

wprowadzenia postulowanego ubezpieczenia dla aptekarzy świadczących opiekę  

farmaceutyczną może być rozważania, co najwyżej po przyszłej ewaluacji już 

funkcjonujących (co najmniej przez jakiś okres) rozwiązań z zakresu opieki 
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farmaceutycznej. Póki co nie zostały one jeszcze nawet zaimplementowane – jak zostało 

wcześniej wskazane – nie wydaje się, aby były one obarczone takim ryzykiem, czy takimi 

niebezpieczeństwami, aby niezbędne było wprowadzenie obowiązkowego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

czynności zawodowych. Niemniej przy okazji szczegółowego opracowania zakresu 

przedmiotowego opieki farmaceutycznej oraz zasad jej wykonywania, które to prace 

planuje się zakończyć jeszcze w tym roku, z pewnością problematyka ubezpieczeń 

obowiązkowych będzie w tym kontekście analizowana.

Odpowiadając na pytanie czwarte należy wskazać, że zakres dostępu do 

dokumentacji medycznej dla farmaceuty powinien być uzależniony od formy 

normatywnie uregulowanej opieki farmaceutycznej. W zakresie opieki farmaceutycznej, 

jaką obecnie przewiduje projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, prowadzenie takiej 

dokumentacji, a w pewnym zakresie jej wymiana z przedstawicielami innych zawodów 

medycznych, wydaje się być koniecznością. Nieodzowne w sytuacji szerszego 

zaangażowania farmaceutów w  system świadczeń zdrowotnych do udziału w opiece 

zwłaszcza nad pacjentami przewlekle chorymi jest umożliwienie farmaceucie wglądu do 

dokumentacji medycznej i uzyskanie od  lekarza (a także pielęgniarki czy położnej) 

niezbędnej informacji medycznej. Uzyskanie informacji medycznej w niezbędnym 

do udzielania usług farmaceutycznych zakresie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta 

w aptece i wydaje się, że niewystarczające byłoby ich pozyskanie od samego pacjenta. 

Niewątpliwe farmaceuta nie może funkcjonować w systemie opieki zdrowotnej w izolacji, 

musi mieć możliwość uzyskania niezbędnego zakresu informacji by wydać właściwie lek 

czy odpowiednio sprawować opiekę farmaceutyczną. 

Odnosząc się do pytania piątego należy podnieść, że od 1 marca 2020 r. obowiązuje 

obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w  

którym znajduje się szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, objęta refundacją we 

wskazaniu: Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie 

wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które  

zawarte są w szczepionce.

Jednocześnie w myśl art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn.zm.) Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
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określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są 

wydawane bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:

1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1;

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu 

do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

objętych tym wykazem.

Mając na uwadze powyższe, od 1 września 2016 r. seniorzy po 75. roku życia mają 

dostęp do bezpłatnych leków. Ostatnie duże rozszerzenie o nowe technologie lekowe 

w wykazie 75+ miało miejsce w maju 2018 r. Możliwość rozszerzenia wykazu 75+ 

o nowe technologie lekowe jest obecnie przedmiotem prowadzonej w resorcie wstępnej 

analizy. Obecnie jest ona na etapie przeglądu 220 grup limitowych (wśród nich grupy 

limitowej 247.0, Szczepionki przeciw grypie), wskazanych przez NFZ jako najczęściej 

używanych przez seniorów 75+. Jest to bardzo wczesny etap prac analitycznych 

mających na celu udzielenie odpowiedzi czy ewentualne poszerzenie wykazu 

bezpłatnych leków dla seniorów 75+ jest możliwe w ramach przydzielonych na ten cel 

środków finansowych w budżecie oraz jeżeli istnieje taka możliwość finansowa, to które 

leki należy objąć tym wykazem. 

Natomiast zgodnie z art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 

16 kwietnia 2020 r. , która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r., minister właściwy do 

spraw zdrowia wskaże spośród leków określonych w wykazie leków refundowanych, 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 357), leki, które będą wydawane bezpłatnie kobietom w ciąży, 

mając na względzie: 

1) konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców 

wynikających z ciąży; 
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2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży leków 

podlegających wyborowi; 

3) roczny limit wydatków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.

Zgodnie zaś z art. 5. wspomnianej ustawy, pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 37 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, uwzględniający leki, o których mowa w art. 37 ust. 2b 

tej ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi nie później niż w terminie 

4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, biorąc pod uwagę wytyczne 

określone w art. 43b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

Lista leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie będzie 

finansowane w całości ze środków publicznych obecnie jest na etapie jej 

opracowywania, na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw, w szczególności uwzględniając takie czynniki jak bezpieczeństwo, 

ustalony budżet czy leczenie schorzenia związanego z ciążą bądź będące jej 

bezpośrednim efektem. Następnie, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów ustawowych, 

Minister Zdrowia podejmie decyzję o ostatecznym kształcie wykazu, który będzie 

zawierał bezpłatne leki stosowane u kobiet w ciąży

Licząc że powyższa odpowiedź będzie dla Interpelanta, jak i Pani Marszałek, 

satysfakcjonująca, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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