Informator dla pacjentów onkologicznych dotyczący ordynacji
leków w programach lekowych, które mogą być wydawane pacjentowi
do samodzielnego stosowania w związku z COVID-19.
13 marca 2020 roku pojawił się „Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych
realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne
– chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem”.
Z treści komunikatu jasno wynika, że Minister Zdrowia nie tylko nie widzi przeszkód w
zaopatrzeniu pacjenta przebywającego w domu, ale wskazuje ten sposób zaopatrzenia jako
właściwy, jednocześnie zobowiązując szpital, w którego skład wchodzi apteka szpitalna do
(zorganizowania) realizacji dostawy.
Przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta
istniej możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza
prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności
niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy
odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres
cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w
miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy
nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej;
 Z uwagi na możliwość występowania okresowego zaburzenia w planowych
harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania/wydania leków wynikających z
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 w przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny a odsunięcie wykonania
badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo
chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego
treścią programu lekowego,
 w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe pacjenci powinni być
przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalne wydzielonych do tego
pomieszczeniach,
 w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe świadczeniodawca powinien
wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić „drogę pacjenta” do miejsca
udzielenia świadczenia,
 w przypadku niezbędnej wizyty – organizacja udzielania świadczeń powinna
zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, ustanowionych przez nich przedstawicieli
ustawowych oraz personelu medycznego.
Szczegółowe rozwiązania w zakresie wskazanym przez komunikat oraz sposób ich realizacji,
powinien zostać wypracowany przez poszczególnych świadczeniodawców w oparciu o
standardy i zalecenia dotyczące terapii pacjentów w poszczególnych stanach klinicznych
biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo oraz skuteczność prowadzonych terapii.
Apteki szpitalne mogą zaopatrywać zgodnie z PF także inne szpitale. Przepisy nie określają
sposobu dostarczania leków do tych szpitali. Należy zatem przyjąć, że apteka szpitalna zadba
o odpowiedni do właściwości leku sposób jego dostarczania tak do innego szpitala jak i do
pacjenta. Należy mieć na uwadze, że większość leków nie wymaga szczególnych warunków
transportu, jeżeli takich wymagają to sposób dyspensowania powinien być do tego
dostosowany, zresztą będzie to taki sam sposób w jaki pacjent czy osoba upoważniona
transportowałyby lek do domu pacjenta.

Możliwych jest co najmniej kilka wariantów zaopatrzenia pacjenta:
 Dostarczenie leku przez pracownika apteki, nie wymaga specjalnych działań
organizacyjnych. Pracownik szpitala (jako osoba upoważniona przez pacjenta – należy
zadbać o takie upoważnienie) odbiera lek wydany przez aptekę szpitalną i dostarcza go do

domu pacjenta. Jest to okazja także do uzupełnienia dokumentu „karta podania/wydania
leku’ o podpis pacjenta poświadczający odbiór leku.
 Pacjent (podpisując oświadczenie) może upoważnić dowolną osobę do odbioru leku.
Osoba upoważniona musi poświadczyć (podpisem) odbiór leku w aptece szpitalnej, na
przygotowanej przez aptekę, karcie wydania leku.
 Powierzenie dostarczenia wyspecjalizowanemu podmiotowi. Podmiot leczniczy, w którym
znajduje się ośrodek prowadzący program zawiera umowę na dostarczanie leków,
wyspecjalizowanemu podmiotowi np. firmie kurierskiej zapewniającej odpowiednie
warunki do transportu leku. Dodatkowo informację o możliwości realizacji świadczenia
pacjent może uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl oraz
https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali.
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Dodatkowo ważna informacja dla pacjentów onkologicznych odnośnie przepisów dotyczących
wyrobów medycznych na czas trwającej epidemii, które pozwalają uzyskać pacjentom
zlecenia. Może to się jednak odbywać w innej formie:
 Lekarz w okresie stanu epidemii może wystawić zlecenie na wyrób medyczny za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 Weryfikacja zleceń i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
może odbyć się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
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