
Tabela 1. Porównanie e-recepty z receptą papierową (stan na 7 października 2019 r)

Leki (bez odurzających, psychotropowych i prekursorów kategorii 1), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 

lp Czego dotyczy e-recepta Recepta papierowa

1 Ilość leków na jednej recepcie 1
 (może być pakiet do 5 e-recept)

1 - 5

2 Ilość dni kuracji, na którą można wypisać odpowiednią ilość leku na jednej
recepcie wraz z dawkowaniem

do 360  (apteka wydaje jednorazo-
wo maksym. na 180 dni kuracji)

Do 120

3 Ilość wystawianych recept z „datą realizacji od dnia” na kurację do 360 dni 1 – 12 ? brak informacji 1 – 12 

4 Ilość leku recepturowego na jednej recepcie 1 ryczałt 1 ryczałt

5 Ilość wielokrotności leku recepturowego na jednej recepcie
(za wyjątkiem postaci leku robionego z pkt. 6) 

2 ryczałty 2 ryczałty

6 Ilość wielokrotności leku recepturowego na jednej recepcie zawierających 
mazidło, maść, krem, żel lub pastę do stosowania na skórę

Do 10 ryczałtów
(do 1 kilograma)

Do 10 ryczałtów
(do 1 kilograma)

7 Ilość recept zawierających postaci leku robionego z pkt 6 z „datą realizacji 
od dnia” wypisanych na 120 dni kuracji

Do 16 Do 16

8 Termin realizacji recepty (za wyjątkiem leków z pkt 10, 11) od daty 
wystawienia recepty 

365 dni 30 dni

9 Usunięty - błąd

10 Termin realizacji recepty na antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub
parenteralnego od daty wystawienia rec. lub od „daty realizacji od dnia”

7 dni 7 dni

11 Import docelowy, preparaty immunologiczne indywidualne 120 dni 120 dni

Leki odurzające I-N, psychotropowe II-P (Rpw) oraz leki odurzające II-N, psychotropowe III-P (i IV-P) i prekursory kategorii 1 (Rp)

12 Ilość leków na jednej recepcie 1
 (może być pakiet do 5 e-recept)

1

13 Ilość dni kuracji, na którą można wypisać odpowiednią ilość leku na jednej
recepcie wraz z dawkowaniem I-N. II-P

Ustawa PF 180 dni ???
Rozp. MZ śr.od.ps. 90 dni

Ustawa PF 120 dni ???
Rozp. MZ śr.od.ps. 90 dni

14 Ilość dni kuracji, na którą można wypisać odpowiednią ilość leku na jednej
recepcie wraz z dawkowaniem II-N. III-P, IV-P i prekursory kat. 1 

Ustawa PF 180 dni Ustawa PF 120 dni

15 Termin realizacja recepty z lekami z pkt 13 i pkt 14 od daty wystawienia 30 dni 30 dni
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Tabela 2. Recepta papierowa 

lp Czego dotyczy Recepta wystawiona przez lekarza, lekarza
dentystę, felczera, starszego felczera

Recepta wystawiona przez pielęgniarkę,
położną – kontynuacja „6”

Recepta wystawiona przez pielęgniarkę,
położną – ordynacja „5”

1 Ilość leku na 
jednej recepcie

Na 120 dni Na 120 dni Na 120 dni

2 Ilość 
wystawianych 
recept

Do 12 na 360 dni Do 4 na 120 dni Do 4 na 120 dni

3 Ilość środka 
antykoncepcyjnego

Jak pozostałe leki (pkt 1 i 2) Na 60 dni tylko jako kontynuacja 0
brak w wykazie *8

4 Ilość leku 
robionego

Max. podwójnie (2 ryczałty, a w
przypadku maści (itp.) 10-krotną ilość (10

ryczałtów) lub do 16 recept na 120 dni
kuracji

TAK
interpretacja MZ jeśli oczywiście w

dokumentacji pacjenta przy takim leku jest
adnotacja o powtarzaniu recepty (?)

NIE
jw.

5 realizacja 30 dni od daty wystawienia albo
naniesionej daty realizacji „od dnia”

W przypadku antybiotyków do stosowania
wewnętrznego lub parenteralnego 7 dni od

daty wystawienia albo naniesionej daty
realizacji „od dnia” 

Tak samo Tak samo

6 Import docelowy tak NIE
art 15a *3

NIE
art 15a *3

7 Leki odurzające i 
psychotropowe

tak NIE
 jw.

NIE
jw.

8 Leki bardzo silnie 
działające

tak NIE
jw.

NIE
jw.

9 Adnotacja NZ tak Tak jeśli jest w dokumentacji medycznej Tak po uzasadnieniu w dokumentacji
medycznej art 15a *3

10 pro auctorae 
pro familiae

tak nie tak
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Tabela 3. E-recepta

lp Czego dotyczy Recepta wystawiona przez lekarza, lekarza
dentystę, felczera, starszego felczera

Recepta wystawiona przez pielęgniarkę,
położną – kontynuacja „6”

Recepta wystawiona przez pielęgniarkę,
położną – ordynacja „5”

1 Ilość leku na 
jednej recepcie

Na 360 dni Na 180 dni Na 180 dni 

2 Ilość 
wystawianych 
recept

1 do 12? 1 do 12? 1 do 12?

3 Ilość środka 
antykoncepcyjnego

Na 360 dni Na 180 dni tylko jako kontynuacja NIE
brak w wykazie *8

4 Ilość leku 
robionego

Max. podwójnie (2 ryczałty, a w
przypadku maści (itp.) 10-krotną ilość (10

ryczałtów) lub do 16 recept na 120 dni
kuracji

TAK
interpretacja MZ jeśli oczywiście w

dokumentacji pacjenta przy takim leku jest
adnotacja o powtarzaniu recepty (?)

NIE
jw.

5 realizacja 365 dni od daty wystawienia 
(30 dni dla N, P, R-1)

W przypadku antybiotyków do stosowania
wewnętrznego lub parenteralnego 7 dni od

daty wystawienia albo naniesionej daty
realizacji „od dnia” 

Tak samo Tak samo

6 Import docelowy tak NIE
art 15a *3

NIE
art 15a *3

7 Leki odurzające i 
psychotropowe

tak NIE
 jw.

NIE
jw.

8 Leki bardzo silnie 
działające

tak NIE
jw.

NIE
jw.

9 Adnotacja NZ tak Tak jeśli jest w dokumentacji medycznej Tak po uzasadnieniu w dokumentacji
medycznej art 15a *3

10 pro auctorae 
pro familiae

tak nie tak
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Uwagi ogólne

Zgodnie z §6 rozp. MZ (*5) recepty na leki z  grup I-N, II-N, III-P, IV-P powinny zawierać sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji 

psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania 

oraz wielkości dawki. Na jednej recepcie papierowej można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na 

recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Dotyczy to także leków wydawanych tylko na receptę takich jak np. Bellergot x 30 draż. (P-IV) oraz preparatów złożonych zawierających kodeinę w 

dawce jednorazowej większej niż 50mg lub w stężeniu przekraczającym 1,5 % w dawce niepodzielonej.

Recepty papierowe i e-recepty na leki zawierające w swoim składzie substancje odurzające (I-N i II-P) oraz psychotropowe (II-N, III-P, IV-P), należy

zrealizować do 30 dni od daty wystawienia recepty. Dotyczy to również recept papierowych i e-recept na leki zawierające w swoim składzie prekursory

kategorii 1 (ergometryna, ergotamina, pseudoephedryna).

Są to m.in. takie leki jak Ergotaminum Filofarm x 20 tabl., Coffecorn Forte x 12 tabl., Cirrus 5mg + 120m x 14 tabl. oraz gdy na recepcie przepisane

jest więcej niż 720 mg pseudoephedryny (czyli więcej niż do jednorazowej sprzedaży OTC).

Felczer (starszy felczer – po 3 latach pracy) może:

Art. 4. 1. (*9) Felczer lub starszy felczer mają prawo przepisywać́ produkty lecznicze, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z

wyłączeniem leków bardzo silnie działających oraz niektórych środków odurzających i psychotropowych, oraz środki spożywcze specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, oraz wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów

medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r.

poz. 650). 

Niestety na obecny dzień brak jest listy leków, których felczer/starszy felczer nie może przepisywać (nie znalazłem takiej listy w RCL). 
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Uwagi do e-recept (poprawione). Moja własna interpretacja przepisów nie stanowiąca prawa.
Zgodnie z Art. 96a. 7A ustawy PF W przypadku realizacji recepty elektronicznej:

1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, 
które już upłynęły licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Czyli apteka musi obliczyć ile dni stosowania leku pozostało pacjentowi począwszy od realizacji w 31 dniu i w dniach późniejszych od wystawienia recepty 
(lub daty realizacji „od dnia”)!

Interpretacja MZ o tym, że pacjent może dostać tylko taką ilość pełnych opakowań leku refundowanego, która mieści się w pozostałych dniach kuracji jest 
błędna.

Jeśli recepta jest pełnopłatna to wydajemy lek pełnopłatny i w najmniejszym opakowaniu zarejestrowanym. Jeśli lek jest refundowany to powinniśmy go wydać
w najmniejszym opakowaniu refundowanym

Przyjmujemy przykładowo, że lek w opakowaniu refundowanym ma 30 tabl. (oraz 60 i 90 tabl) a signum to 1 x dziennie. Istnieje też nierefundowane 
opakowanie tego leku z 15 tabletkami.

I tak pacjent ma wypisane i może zrealizować receptę w całości najpóźniej:

a) 30 tabl. w 360 dniu od daty wystawienia bo 360 dni kuracji – 359 dni, które minęły = 1 dzień
b) 90 tabl. w 300 dniu bo 360 dni kuracji – 299 dni, które minęły = 61 dni kuracji
c) 180 tabl. w 210 dniu bo 360 dni kuracji – 209 dni, które minęły = 151 dni kuracji
d) 270 tabl. w 120 dniu z tym, że 180 tabl. dostanie od razu a po 90 musi przyjść jak w pkt b)
e) 360 tabl. w 30 dniu z tym, że 180 tabl. dostanie od razu a po 10 musi przyjść jak w pkt c)

Pierwszym problemem wydaje się pkt a)!

Bo z przepisu wynika:

1. że ilość dni kuracji 360 dni 
2. ilość dni ważności recepty to 365 dni. 

Czyli mimo ważności jeszcze recepty przez 5 dni nie można wydać leku w ogóle?! Ktoś przekombinował.

Kolejnym problemem jest ostatnie wydawane opakowanie, które przekracza ilość dni kuracji. Błędem jest interpretacja MZ, że pacjentowi w takim przypadku 
należy się maksymalnie najmniejsze opakowanie zarejestrowane.

Pacjentowi NALEŻY się opakowanie REFUNDOWANE bo inaczej pacjent z e-receptą jest gorszy od pacjenta z 12-tą miesięczną receptą papierową, który 
taką receptę może zrealizować 30 dni od daty wystawienia więc w 360 dniu i dostaje opakowanie refundowane!!!

Mam nadzieję, że dostaniemy z MZ jakieś opracowanie, bo na razie wynika, że kto inny przygotowuje zmiany przepisów a kto inny je interpretuje tracąc myśl 
przewodnią, która stała z tworzeniem konkretnego przepisu. A NFZ będzie karał osobę realizującą receptę! Teoretycznie mamy jeszcze czas do 7 października!
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*:
1) DU 2019.499 Ustawa Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000499/U/D20190499Lj.pdf

2) DU 2019.852 Ustawa o p/narkomanii - tekst jednolity
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000852/O/D20190852.pdf

3) DU 2011.174.1039  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej - tekst jednolity
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf

4) DU 2018.745 Rozp. MZ w sprawie  recept ze zmianami 2018/1773, 2019/436, 718, 1253
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000745/O/D20180745.pdf

5) DU 2016. 2189 Rozp. MZ w sprawie śr. odurz, psychotr., prekursorów... - tekst jednolity 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001889/O/D20151889.pdf

6) DU 2018.2008 Rozp. MZ w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki...
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002008/O/D20182008.pdf

7) DU 2016. 2189 Rozp. MZ subst. Psychoaktywne OTC
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002189/O/D20162189.pdf

8) DU 2018. 299 Rozp. MZ Wkaz substancji czynnych... ordynowanych przez pielęgniarki i połozne...
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000299/O/D20180299.pdf

9) DU 2018.2015  Ustawa o zawodzie felczera
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002150/O/D20182150.pdf

Opracował:
mgr farm. Marek Matysik
Wiceprezes OOIA
marematy@poczta.onet.pl

Opole, dn. 07.10.2019r
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