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                                                                                                                                                                       Załącznik nr 4 

                                                                                                                                                            Do Uchwały nr III/02/2013  

                                                                                                                                                                            z   11.02.2013 r 

P R O C E D U R A  

ZAKUPU I PRZYJMOWANIA LEKÓW 

ORAZ PAMPERSÓW I INNYCH ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH 

 

§ 1 

PODSTAWA  PRAWNA  DZIAŁALNOŚCI  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH                                                          

1. STATUTU  STOWARZYSZENIA „Pod Dębami” w Dębcach, 

2. REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO , 

3. USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

4. Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012r  w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U z 2012 r  poz. 964), 

§ 2 

1. W chwili przyjęcia do Domu mieszkaniec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub opiekun prawny 

zostaje poinformowany o sposobie odpłatności za leki. 

2. Dom zapewnia mieszkańcom pomoc w realizacji recept zakupu leków , pampersów i innych środków medycznych 

zleconych przez lekarza rodzinnego. 

3. Dom Pomocy Społecznej jest placówką, która zobowiązana jest na mocy art. 58 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2013  poz. 593) do pokrywania mieszkańcom opłat ryczałtowych i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia.  

4. Mieszkaniec DPS otrzymuje receptę lekarską na podstawie której zakupi lek. 

5. Apteka dokumentując sprzedaż leku wydaje fakturę imienną na mieszkańca-nabywcę leku, czyli na podmiot, na 

którego sprzedawca przenosi prawo do dysponowania towarem jako właściciel , która stanowi podstawę do dalszej 

refundacji przez DPS. 

6. Mieszkaniec pokrywa koszt leków i pampersów powyżej limitu, pełnopłatnych i inne środki medyczne zlecone przez 

lekarza zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej i nie stanowi to w myśl przepisów prawa zamówienia publicznego i nie 

podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

7. W przypadku braku środków finansowych na koncie depozytowym mieszkańca, zakup leków powyżej limitu, leków z 

pełną odpłatnością, pampersów i innych środków medycznych zleconych przez lekarza pokrywa Dom. 

8. Kupującym leki, pampersy i inne medyczne  jest mieszkaniec domu pomocy społecznej w Dębcach, który dokonuje 

zakupów ze swoich własnych środków za pośrednictwem domu pomocy społecznej. 

9. Zakupione leki, pampersy i inne medyczne środki są odbierane przez pielęgniarki zatrudnione przez NZOZ 

„EUROMEDICA”. 

10. W Domu Pomocy Społecznej w Dębcach za realizację recept zakupu leków, pampersów i innych środków medycznych 

zleconych przez lekarza odpowiada wyznaczony pracownik. 

11. Wszystkie dowody z realizacji recept zakupu leków, pampersów i innych środków medycznych zleconych przez lekarza, 

sprawdza i podpisuje opiekun i pielęgniarka, a pod względem merytorycznym wyznaczony pracownik Domu. 
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12. Za leki, pampersy i inne medyczne Dom Pomocy Społecznej dokonuje wpłaty w całości przelewem na konta bankowe 

dostawców z konta bankowego „depozytowego” Domu na którym zgromadzone są środki pieniężne mieszkańców. 

13. Podstawą dokonania przelewu jest zbiorcze  zestawienie faktur wystawionych na mieszkańców Domu za zakupione leki, 

pampersy i inne medyczne , na opracowanym druku  „Rozliczenia dopłaty Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” . 

14. Zbiorczy dowód księgowy wystawiany jest na podstawie  §8 pkt. 8 Instrukcji Obiegu Dokumentów finansowo-

księgowych ( załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr XIV/2/03/10 z 16.03.2010r.) 

15. Mieszkaniec przyjmuje leki w obecności pielęgniarki lub opiekunki Domu. 

16. W przypadku wyjazdu mieszkańca do rodziny lub na inne pobyty, osoby zabierające otrzymują leki z informacją 

dotyczącą pory i sposobu podawania leków. 

17. Leki przygotowywane i podawane są przez pielęgniarki, mogą być także podawane przez opiekunki w godzinach 

nocnych.  

§ 3 

1.  Procedura  wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.02.2013 r. Traci moc załącznik nr 5 i 6  do  

Uchwały nr 60/12/2010 z 17.12.2010r. 


