
Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept 
lekarskich. 

 I Wstęp

Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r.

Rozporządzenie obejmuje:

1) Sposób wystawiania recept
2) Sposób zaopatrywania się w recepty oraz ich przechowywania
3) Sposób realizacji recept
4) Zakres kontroli wypisywania i realizacji recept

II Wystawianie recept

Wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty danych wymienionych w 
rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną. W razie kontroli 
receptę uznaje się za czytelną, jeśli leki zostały wydane zgodnie z dokumentacją medyczną lekarza.

Wszelkie poprawki na awersie recepty mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę 
wystawiającą oraz muszą być każdorazowo podbite pieczątką i podpisane.

Poprawki i uzupełnienia dokonane w aptece zaznacza się wyłącznie na rewersie recepty.

Recepta na której przynajmniej jeden lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji musi zawierać:

1) Dane świadczeniodawcy:
a) nazwę firmy (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)
b) adres wykonania świadczenia (można poprawić w aptece jeśli błędny lub nieczytelny)
c) nr telefonu (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)
d) nr REGON (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)

2) Dane pacjenta:
a) imię i nazwisko (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)
b) adres (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)
c) wiek – dla pacjenta do 18 roku życia, jeśli wiek nie wynika z wpisanego nr PESEL

(można poprawić w aptece, jeśli nie wpisano lub wpisano nieczytelnie)
d) PESEL (można poprawić w aptece, jeśli błędny lub nieczytelny)
e) numer poświadczenia w ramach przepisów o koordynacji w UE 

(można poprawić w aptece jeśli błędny lub nieczytelny)
3) Symbol płatnika (NIE MOŻNA POPRAWIĆ/WPISAĆ oNFZ w aptece!)
4) Symbol uprawnień dodatkowych pacjenta 

(można poprawić w aptece jeśli błędny lub nieczytelny lub nie wpisano)
5) Dane o przepisanych lekach
6) Datę wystawienia recepty
7) Datę realizacji „od dnia” (w razie niewpisania uznajemy, że lekarz postawił „X”)



8) Dane osoby wystawiającej - w tym imię i nazwisko oraz numer PWZ 
(można poprawić w aptece jeśli błędny lub nieczytelny)

9) Indywidualny nr recepty, przedstawiony również w postaci kodu kreskowego 

Recepty na leki niepodlegające refundacji muszą zawierać co najmniej:
1) Dane pacjenta (imię nazwisko adres)
2) Dane o przepisanych lekach
3) Datę wystawienia recepty
4) Dane osoby wystawiającej receptę

Recepty na leki nierefundowane, ale zawierające w swoim składzie środki odurzające z grupy II-N 
lub substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P muszą poza w/w danymi zawierać również nr 
PESEL lub numer dokumentu ze zdjęciem, poświadczenia dla pacjentów z zagranicy.

Dane dotyczące przepisanych leków obejmują:
1) nazwę:

a) nazwę leku
b) rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, 
c) rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego
- lub ich skrócona nazwę, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek 
(np. Kalipoz prol., Ketonal (bez forte) 100mg, etc.)

2) postać, jeśli występuje w obrocie w co najmniej dwóch 
(nie wpisaną można ustalić w aptece, na podstawie posiadanej wiedzy)

3) dawkę, jeśli występuje w obrocie w więcej niż jednej
(jeśli nie zaznaczono dawki wydajemy najniższą dawkę dopuszczoną do obrotu na 
terytorium RP – a nie najniższą refundowaną!)

4) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego lub skład w przypadku leku recepturowego
(zlikwidowano wymóg zapisywania ilości i wielkości opakowań lub sumarycznej ilości 
dawek, nie jest sprecyzowane niestety, czy można zapisać lek recepturowy za pomocą 
nazwy, a nie składu)

5) sposób dawkowania - jest wymagany przy przepisaniu leków gotowych lub 
recepturowych zawierających w swoim składzie środki odurzające I-N, II-N, substancje 
psychotropowe III-P IV-P albo leku recepturowego zawierającego w swoim składzie 
substancje z wykazu A, zawartego w Farmakopei Polskiej (dawkowanie przy lekach 
gotowych z wykazu A nie jest wymagane)

6) Odpłatność:

a) Jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 
występuje w wykazie refundowanych  leków(...) w jednej odpłatności, a lekarz nie 
zaznaczy przy wypisanym leku znaku „X” lub „100%”, wydajemy go za odpłatność 
widniejącą w wykazie,

b) Jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 
występuje w wykazie refundowanych leków(...) w co najmniej dwóch odpłatnościach, a 
lekarz nie zaznaczył przy wypisanym leku znaku „X” lub „100%” wydajemy za 
najwyższą odpłatnością z wykazu,

c) Jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 
występuje w wykazie refundowanych leków(...) w co najmniej dwóch odpłatnościach, a 
lekarz zamieści przy nim (nie w polu Ch.Przew.!) znak „P” wydajemy go za najniższą 



odpłatnością z wykazu,

d) Odpłatności mogą być również zapisane przez lekarza zgodnie z dotychczasowym 
schematem: B – lub równoważne, R – lub równoważne, 30%, 50%.

Oznaczania odpłatności nie są wymagane dla pacjentów z uprawnieniami IB, ale ich ewentualne 
wpisanie nie dyskwalifikuje przysługujących im uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Na recepcie, podobnie jak poprzednio, może znaleźć się adnotacja pilnej realizacji „Cito” a także 
zastrzeżenie lekarza o konieczności wydania jedynie określonego leku poprzez adnotację „nie 
zamieniać” lub „NZ” przy wybranej pozycji.

Ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 
oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego określa się 
cyframi arabskimi lub słownie. Ilość substancji obojętnej używanej do przygotowania leku 
recepturowego można określić wyrazami „ilość odpowiednia”, „quantum satis” lub „q.s.”.

III Realizacja recept

Realizacja recepty obejmuje:
– potwierdzenie realizacji   na rewersie recepty (pieczątka lub nadruk imienia i nazwiska 

wydającego oraz podpis),
– otaksowanie   recepty na rewersie lub osobnym dokumencie przechowywanym razem z nią,
– wydanie   przepisanych leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych. 

Osobą realizująca receptę może być wyłącznie pracownik fachowy apteki, w rozumieniu ustawy 
Prawo Farmaceutyczne – zatem wyłącznie farmaceuta posiadający PWZ oraz tech. farmaceutyczny 
z 2-letnim stażem pracy.

Osoba wydająca może zrealizować receptę, gdy rozmieszczenie danych na niej nie odpowiada 
wzorowi, a także gdy recepta pod względem graficznym (wymiary, kształt) nie odpowiada 
wzorowi. Zabezpiecza to aptekę przed karami za krzywo przybita pieczątkę, PESEL wpisany pod 
linią pola pacjenta itp.

Jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku , środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycznego (a z zapisanego na recepcie dawkowania i okresu stosowania 
nie da się tego określić) wydaje się:

– jedno najmniejsze opakowanie refundowane dla leków(...) refundowanych (też dla IB)
– jedno najmniejsze dopuszczone do obrotu dla leków (…) nierefundowanych (dla IB)

Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego 
na recepcie wynikają różne ilości leku(...) uznajemy mniejsza z nich za wpisaną przez osobę 
wystawiającą receptę.

Jeżeli przepisana ilość leku recepturowego przekracza ilość odpowiadającą jednemu 
ryczałtowi, zmniejsza się ją do ilości stanowiącej jeden ryczałt.



Bez podanego dawkowania wolno wydać:
1) maksymalnie dwa najmniejsze refundowane opakowania leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wymienione w wykazie 
refundowanych leków(...)

2) dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu   dla leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych nierefundowanych

3) 100 sztuk strzykawek do insulin wraz z igłami
4) 100 pasków diagnostycznych

Termin ważności recepty wynosi:
1) 30 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji „od dnia”
2) dla antybiotyków stosowanych wewnętrznie i parenteralnie – 7 dni (pozostałe antybiotyki 

30 dni!, zniknęły też 7dniowe recepty „pomocy doraźnej” - teraz 30 dni)
3) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzane z zagranicy 

– 120 dni
4) preparaty immunologiczne wytwarzane dla pacjenta – 90 dni

Termin ważności recepty jest liczony indywidualnie dla każdego leku, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. Zatem recepta z wypisanym 
antybiotykiem do stosowania wewnętrznego i innymi lekami, może być zrealizowana ze zniżką 
również po 7 dniach od wystawienia, z wyłączeniem wydania wówczas antybiotyku.

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne 
wydajemy tylko w pełnych opakowaniach, w ilości maksymalnie zbliżonej, ale mniejszej niż 
przepisana. Nie przekraczającej ilości potrzebnej do 90dniowego stosowania wyliczonego z 
podanego na recepcie dawkowania.

Możemy dzielić opakowania refundowane wyłącznie:
– antybiotyków do stosowania wewnętrznego,
– leków parenteralnych,
– środków odurzających o kategorii dostępności „Rpw”,
– leków z grupy II-N, III-P oraz IV-P.

Na recepty dla pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe (IB, ZK, etc.) koniecznie 
trzeba nanieść na rewersie rodzaj oraz numer dokumentu uprawniającego oraz złożyć podpis.

Odpis recepty może być wykonany na leki nie zawierające w swoim składzie substancji z grup II-
N, III-P, IV-P oraz substancji z wykazu A umieszczonego w Farmakopei Polskiej.
Odpis może wystawić wyłącznie farmaceuta. Można go zrealizować w terminie ważności 
recepty, na podstawie której został wystawiony i tylko w aptece która go wystawiła.

IV. Przechowywanie recept i ich kontrola

Recepty do ewentualnej kontroli przez WIF lub NFZ należy przechowywać przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku, w którym nastąpiła refundacja. Zatem recepty z grudnia należy trzymać w 
aptece o rok dłużej niż dotychczas.

Kontrola realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań osób wydających w 
zakresie:

1) zrealizowania i otaksowania recept;



2) ilości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobów medycznych;

3) przestrzegania terminów realizacji recept 
(zawężono obszar kontroli do w/w usuwając zwrot „obejmuje w szczególności”)

Recepta na podstawie której wydano lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją lekarską wynikającą z dokumentacji 
medycznej, spełnia wymagania w zakresie jej czytelności. Praktyczna definicja czytelności 
recepty.

V. Pozostałe informacje

Abolicja dla aptek za recepty zrealizowane od 01.01.2012 r. do 09.03.2012 r.

Recepty uznaje się za prawidłowe pomimo:
– dodatkowych informacji niewynikających z przepisów („RddNFZ”, itp.)
– braków w zakresie: wieku, nr PESEL, kodów uprawnień dodatkowych, nr 

poświadczenia/paszportu, identyfikatora NFZ, odpłatności.

„Stare druki recept” mogą być używane do końca 2012 r.

Można używać zarówno numerów recept  20- jak i 22-cyfrowych (nadanych przez NFZ lub 
dostawionych przez lekarzy lub świadczeniodawców) do końca 2012r.

REGON świadczeniodawcy oraz numer PWZ lekarza będzie musiał być zamieszczony również w 
postaci kodu kreskowego, ale dopiero w roku 2013.

Podsumowując rozporządzenie jest bardzo dobre i na pewno w znacznym stopniu odciąży 
pracę w aptece od niepotrzebnej biurokracji. Nie jest to niestety również akt doskonały i zawiera 
kilka niedopowiedzeń, które trzeba będzie jak najszybciej wyjaśnić najprawdopodobniej w 
Ministerstwie Zdrowia.

mgr farm. Marcin Repelewicz 


