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The assessment of the influence of new reimbursement regulations on the working 
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Wstęp. Pomimo głośnych protestów środowiska lekarskiego w Polsce wprowadzono przepisy nakładające na 
lekarzy obowiązek określania wysokości refundacji przysługującej pacjentowi. jednocześnie jej błędne określenie skutkuje 
karą umowną, której wysokość jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.
Cel pracy. ocena wpływu wprowadzonych przepisów na pracę lekarzy i jakość udzielanych świadczeń medycznych.
Materiał i metody. grupę badaną stanowiło 54 praktykujących lekarzy. analizie poddano dane uzyskane z kwestionariusza 
autorskiego oraz czas potrzebny do wypisania recept bez i z koniecznością określenia poziomu odpłatności.
Wyniki. Średni czas potrzebny na wypisanie recepty bez konieczności określania stopnia refundacji wynosił 154 sekundy 
(102–186 s). Średni czas potrzebny do wypisania recepty z koniecznością określenia poziomu odpłatności wynosił 320 sekund 
(257–720 s). w opinii 94,4% lekarzy wprowadzone przepisy negatywnie wpływają na jakość świadczeń medycznych.
Wnioski. obowiązek określania wysokości refundacji leków negatywnie wpłynął na jakość udzielanych świadczeń zdrowot-
nych. kary umowne powodują, że lekarze często wypisują pacjentom leki ze 100% odpłatnością.
Słowa kluczowe: lekarze, recepty, refundacja, nFz, jakość usług medycznych.

Background. despite protests of physicians in Poland, new regulations were introduced imposing the obligation 
on physicians to determine the reimbursement rate that the patient is entitled to. what is more, incorrect determination of the 
reimbursement rate will result in contractual penalty which is grossly excessive in view of article 484 § 2 of the Civil Code.
Objectives. The aim of the study was to assess the influence of the introduced regulations on the work of physicians and the 
quality of healthcare services.
Material and methods. The study group consisted of 54 practitioners. The authors analysed  the data obtained by means of an 
original questionnaire and the time to write a prescription including determining the reimbursement rate as well as the time to 
write a prescription without determining the patient’s co-payment. 
Results. The average time to write a prescription without determining the reimbursement rate was 154 seconds (102–186 sec.) 
The average time to write a prescription and determine the patient’s co-payment level was 320 seconds (257–720 sec.). ac-
cording to 94.4% of physicians the introduced regulations negatively affected the quality of healthcare services. 
Conclusions.  The obligation to determine the reimbursement rate for medications negatively affected the quality of healthcare 
services. Contractual penalties are the reason why physicians often write prescriptions obliging patients to pay 100% of the 
medication price.
Key words: physicians, prescriptions, reimbursement, national health Fund, quality of healthcare services.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Pomimo protestów środowiska lekarskiego w Polsce 

wprowadzono przepisy nakładające na lekarzy obowiązek 
określania wysokości przysługującej pacjentowi refundacji 
leków opartej m.in. na charakterystyce produktu lecznicze-
go (ChPl). jednocześnie w podpisywanych z narodowym 
Funduszem zdrowia (nFz) umowach upoważniających do 
wystawiania recept refundowanych nałożono na lekarzy 
kary umowne, naliczane w przypadku błędnego określenia 
stopnia refundacji. wysokość kar można ocenić jako rażąco 
wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.

Cel pracy
Celem badania była ocena wpływu wprowadzonych 

przepisów na pracę lekarzy, czas poświęcany pacjentom 
i jakość udzielanych świadczeń medycznych.

Materiał i metody
grupę badaną stanowiło 54 praktykujących lekarzy (spe-

cjalistów medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych), 
pracujących w charakterze lekarzy pierwszego kontaktu.  
Średni wiek badanej grupy wynosił 45 ± 12 lat. analizie 
poddano dane uzyskane z 14-punktowego kwestionariusza 
autorskiego oraz czas potrzebny do wypisania recept bez 
i z koniecznością określenia poziomu odpłatności.

każdy z lekarzy miał za zadanie jak najszybsze wypi-
sanie recepty na 5 leków stosowanych w leczeniu nadci-
śnienia tętniczego, hiperlipidemii i refluksu żołądkowo- 
-przełykowego, początkowo bez konieczności oznaczania 
wysokości refundacji, a następnie z jej określeniem. 

Wyniki
Średni czas potrzebny na wypisanie recepty bez ko-
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nieczności określenia stopnia refundacji wynosił 154 sekun-
dy (102–186 s). Średni czas potrzebny do wypisania recepty 
z koniecznością określenia stopnia refundacji wynosił 320 
sekund (257–720 s).

zdaniem 100% badanych, to na urzędnikach, a nie na 
lekarzach powinien spoczywać obowiązek określania stop-
nia refundacji. w opinii większości respondentów, wprowa-
dzone zapisy miały głównie na celu „zaoszczędzenie” na 
pacjentach. 94% lekarzy uważa, że wprowadzone przepisy 
negatywnie wpływają na jakość świadczeń medycznych. 
wszyscy badani byli zdania, że zapisane w umowach upo-
ważniających do wystawiania recept refundowanych kary 
umowne ustanowione przez nFz są niesprawiedliwie wy-
sokie. również wszyscy lekarze przyznali, że z powodu 
braku czasu, braku dostępu do źródła, w którym mogliby 
sprawdzić poziom refundacji leków (Internet, informatory 
o lekach) lub z obawy o karę umowną zdarzyło im się wypi-
sać receptę ze 100% odpłatnością, mimo posiadania przez 
pacjenta prawa do refundacji. większość badanych (76%) 
po nałożeniu na nich obowiązku sprawdzania wysokości 
refundacji robi to kosztem czasu pacjenta (skracając czas 
bezpośredniego kontaktu z chorym). 18% lekarzy przyzna-
je, że z powodu dodatkowych obowiązków refundacyjnych 
zmniejszyło liczbę przyjmowanych pacjentów, a 14% ba-
danych przyznało, że z powodu nałożenia na nich dodatko-
wych obowiązków zostają w pracy „po godzinach”.

w opinii badanych do najbardziej skutecznych działań 
mających na celu zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu 
i narażenia się na karę finansową należą: wypisywanie 
recept na leki refundowane ze 100% odpłatnością (88% 
badanych), wypisywanie wyłącznie leków z grupy leków 
nierefundowanych (78%), zmniejszenie liczby przyjmo-
wanych pacjentów (65%) i skrócenie czasu poświęcanego 
pacjentom (58%). 

Dyskusja
lekarz rodzinny jest specjalistą, do którego zgłasza się 

najwięcej pacjentów ze swoimi problemami zdrowotnymi 
[1]. Średnia liczba porad lekarskich udzielanych rocznie 
przez lekarza rodzinnego w Polsce wynosi około 11 000, co 
oznacza, że przyjmuje on około 45 pacjentów dziennie [2].

większość pacjentów zgłaszających się do lekarza ro-
dzinnego otrzymuje zwykle receptę na kilka leków. Przy-
kładowo, średnia liczba leków przyjmowanych w ciągu 
dnia przez pacjentów z niewydolnością krążenia wynosi 
7,5 [3]. w niektórych przypadkach, nawet postępując we-
dług wytycznych i starając się unikać polipragmazji, lekarze 
muszą zapisać im nawet 10 leków [4]. Czas poświęcany na 
sprawdzanie poziomu refundacji, a w niektórych przypad-

kach i ChPl, w przypadku dużej liczby pacjentów oznacza 
konieczność ograniczenia czasu poświęcanego chorym lub 
zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów. sytuacja ta 
musi odbić się na jakości świadczonych usług medycznych. 
Problem jest poważany, zwłaszcza, że część wizyt u leka-
rzy rodzinnych ma na celu przedłużenie preskrypcji rzadko 
stosowanych na co dzień leków specjalistycznych, których 
wysokości refundacji nie sposób nauczyć się na pamięć, 
tym bardziej, że liczba dopuszczonych do obrotu w Polsce 
leków wynosi ponad 10 tysięcy [5]. samych preparatów po-
pularnego omeprazolu, występujących pod różnymi nazwa-
mi handlowymi, zarejestrowanych jest 23, z czego 9 z nich 
nie posiada refundacji. jeśli lekarz nie sprawdzi poziomu re-
fundacji i błędnie oznaczy ją na recepcie może zostać uka-
rany przez nFz karą umowną w wysokości 200 zł, nawet 
jeśli strata płatnika wyniesie  kilka złotych. w opinii praw-
ników trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla tak wy-
sokich kar umownych, szczególnie w przypadku drobnych 
formalnych błędów oraz szerokiego i w zasadzie otwartego 
(nieprawidłowo wystawiona recepta) katalogu przesłanek, 
które umożliwią nFz-owi naliczanie kar umownych, tym 
bardziej, że prawo do leku refundowanego ze środków pu-
blicznych przysługuje pacjentowi, a nie lekarzowi. 

Część lekarzy broniąc się przed niesprawiedliwymi 
w ich opinii karami, nie chcąc pogarszać jakości świadczo-
nych przez siebie usług medycznych i ograniczać pacjen-
tom dostępu do leczenia, pisze recepty ze 100% odpłatno-
ścią lub nie określa wysokości odpłatności na receptach. 
nie tylko w opinii lekarzy, ale również w opinii ekspertów 
medycznych zajmujących się ochroną zdrowia, w wyniku 
nowej ustawy refundacyjnej coraz większe koszty opie-
ki zdrowotnej przerzucane są na pacjentów i szpitale [6]. 
Część pacjentów z powodu zbyt wysokiego kosztu leków 
zmuszona jest do rezygnacji z ich zakupu lub wykupienia 
jedynie wybranych preparatów. Inni ograniczają zalecone 
przez lekarza dawki [7]. zjawisko to może prowadzić do 
wzrostu liczby powikłań, szczególnie chorób przewlekłych 
i w konsekwencji wzrostu kosztów funkcjonowania ochrony 
zdrowia w Polsce.

Wnioski
konieczność określania stopnia refundacji leków przez le-

karzy skraca czas poświęcany pacjentom, a tym samym ma 
istotny wpływ na pogorszenie jakości świadczeń medycznych.

kary umowne wprowadzone przez nFz powodują, że 
lekarze często przepisują leki ze 100% odpłatnością.

nowe przepisy refundacyjne i system wprowadzonych 
kar wbrew intencjom ich twórców mogą zwiększyć koszty 
ponoszone przez państwo na ochronę zdrowia.
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