Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 80/2016/DGL w sprawie trybu i sposoby postępowania
dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących
recepty.
Zarządzenie Nr 80/2016/DGL jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 9
października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). Wyżej wymieniona ustawa, wprowadziła
zmianę w art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
345, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą refundacyjną, polegającą na zniesieniu obowiązku
zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane
ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.
Na mocy obowiązujących przepisów dyrektorzy oddziałów Funduszu w dalszym ciągu są
zobowiązani do nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty, dla recept
w postaci papierowej.
W związku z powyższym w dniu 01.08.2016r. na stronie internetowej Lubuskiego ÓW NFZ
został zamieszczony „Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept
z wykorzystaniem Portalu NFZ", wskazujący na obowiązujące zasady zaopatrywania się
w numery recept.

Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję losowania się do Portalu Personelu:
1. Po załogowaniu się na swoim koncie w Portalu Personelu (dotyczy osób, które posiadają
umowę upoważniająca do wystawiania recept refundowanych i mają już dostęp do
Portalu Personelu) w zakładce wnioski, należy wybrać „dodaj wniosek o aktualizację danych
osób uprawnionych do wystawiania recept". Po jego wypełnieniu i przekazaniu do OW NFZ
wniosek ten należy wydrukować i wraz z oryginałami dokumentów złożyć osobiście pod niżej
podanymi adresami:
a) Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Gospodarki Lekami ul. Podgórna nr 9b
65-057 Zielona Góra
b) Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Targowa 2
66-400 Gorzów Wlkp.
2. W przypadku osób, które posiadają umowę upoważniająca na wystawianie recept
refundowanych i nie posiadają dostępu do Portalu Personelu, powinni wejść na stronę
internetową www.nfz-zielonagora.pl w zakładkę Świadczeniodawcy i Farmaceuci, a następnie
w Portal Personelu/ Logowanie do systemu. W celu uzyskania dostępu do Portalu, należy

jednorazowo wybrać „wniosek o dostęp do portalu", który trzeba wypełnić według prowadzącej
w nim ścieżki, następnie zatwierdzić wszystkie naniesione dane i przekazać elektronicznie do
OW NFZ. Tak przekazany wniosek należy wydrukować.
Uzyskanym w ten sposób indywidualnym loginem i hasłem, należy załogować się na swoim
koncie na Portalu Personelu i postępować tak jak w pkt. l.
W celu sprawnego składania wniosków i zachowania ciągłości w możliwości wystawiania
recept refundowanych dla siebie, rodziny oraz pacjentów w 2017r., proszę o niezwłoczne

składanie wniosków elektronicznych i jednorazowe przybycie do siedziby Funduszu w
Zielonej Górze/ Delegatury OW NFZ w Gorzowie Wlkp. wraz z niezbędnymi
dokumentami.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z
pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami, urzędującymi pod wskazanymi numerami
telefonów:
Pani Aneta Karłowicz (68)328 76 79 (LO W NFZ Zielona Góra)
Pani Sandra Suska (68)328 77 35 (LOWNFZ Zielona Góra)
Pani Joanna Bożek (95)733 63 04 (Delegatura OW NFZ Gorzów Wlkp.).

