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Na powitanie
Wydawało by się, że nadciągający okres
wakacyjny powinien skłaniać do spokoju i
letniego rozleniwienia. Nic bardziej mylnego. W ostatnich dniach czerwca i na początku lipca w farmacji sporo sie wydarzyło.
Miedzy innymi to spowodowało lekki poślizg kolejnego biuletynu.
Zacznijmy od początku. Mamy w niniejszym numerze prócz zwyczajowego felietonu prezesa również materiały opracowane
przez mgr farm Marka Matysika odnośnie
zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie w sprawie recept (juz nie tylko
lekarskich), które ukazało się 13 kwietnia i
zaraz po swoim ukazaniu wprowadziło spory zamęt do farmaceutycznej codzienności.
W jednym ze swoich opracowań kolega
Marek Matysik opisuje najbardziej istotne
zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem. Kolejną istotną zmianę w farmaceutycznej rzeczywistości wywołuje opublikowanie kolejnej Farmakopei, juz o numerze
XI, a zwłaszcza implementacja nowej monografii w niej zawartej zatytułowanej
„Leki sporządzane w aptece”. Następną
sprawą, jaka znalazła sie w biuletynie jest
pismo firmy Lilly informujące o nowych
zasadach dodawania bezpłatnych igieł do
insulin.
Na początku czerwca w końcu polska
farmacja doczekała się nowego Głównego
Inspektora Farmaceutycznego. Po rezygnacji ze stanowiska w październiku 2015 roku
p. Zofii Ulz jako P.O sprawował urząd Zbi-
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gniew Niewójt. W końcu po blisko 2,5 roku
na stanowisko Głównego Inspektora farmaceutycznego został powołany mgr farm. Paweł Piotrowski. Daje to nadzieje na dalsze
szybkie i długo wyczekiwane zmiany w
działaniu Inspekcji Farmaceutycznej.
Z innych istotnych spraw, jakie wydarzyły sie w ostatnich "gorących" dniach
czerwca należy wymienić wielki sukces
prezesa Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr farm Michała Byliniaka, który został wybrany prezydentem PGEU.
PGEU czyli Pharmaceutical Grup of the European Union jest organizacją zrzeszającą
narodowe organizacje zawodowe farmaceutów takie jak izby aptekarskie, lub podobne
zrzeszenia właścicieli aptek z 32 krajów Europy. Objęcie rocznej (2019) prezydentury
takiego gremium należy uznać za wielki
sukces i wyraz uznania dla przemian zachodzących w polskiej farmacji.
Końcówka czerwca to również opublikowanie najnowszej wersji projektu rozporządzenia "w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych" Projekt ten jest bardzo istotny dla codziennej pracy aptek, gdyż zawiera on szereg uregulowań, które zniknęły z rozporządzenia o receptach i zostały przeniesione
właśnie do wspomnianego projektu. Przez
to stanowi on ważne uzupełnienie i dopełnienie obecnie obowiązujących przepisów
regulujących realizacje recept.
Wojciech Olender
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Wakacyjny oddech?
Bez względu na to jakiemu problemowi
na rynku farmaceutycznym będziemy się
przyglądali, zawsze mamy jeden wspólny
mianownik- Inspekcja farmaceutyczna.
Wywóz leków ratujących życie, ograniczenia w dostępie do leków, pseudoefedryna,
reklama leków czy aptek, nadzór nad właściwą jakością i wiele, wiele innych. Jeżeli
inspekcja będzie słaba i niedofinansowana
zawsze w tych wrażliwych obszarach będą
większe lub mniejsze kłopoty. Jedni widzą
ją w przyszłości jako służbę, której bliżej do
policji niż urzędu, inni jako sprawny element państwowej administracji. Na ten
pierwszy model wskazuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości rozszerzający kompetencje kontrolne, mocno łączący działania
inspektorów farmaceutycznych z innymi
służbami mundurowymi. Poważnie wyglądają zaproponowane kary, gdzie za wywóz
leków z „czarnej listy” można dostać nawet
dziesięć lat pozbawienia wolności. Na odpowiedź, jaki kierunek czeka inspekcję
przyjdzie nam jeszcze poczekać niemniej
jednak wiele zależeć będzie od jej szefa
czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Po ponad dwóch latach, kiedy funkcja
ta sprawowana była w trybie „pełniącego
obowiązki” został wybrany nowy GIF. Farmaceuta z dużym doświadczeniem i pomysłami. Bez wątpienia ma przed sobą trudne
ale nie niemożliwe do wykonania zadanie.
Pozyskanie ludzi i środków to oczywiście
tylko jeden z kłopotów, innym z pewnością
będą zmiany prawa zapewniające inspekcji
właściwe uprawnienia. Wiedząc, że bez
sprawnego nadzoru trudno mówić o normalnym rynku, za nowego GIF mocno trzymamy kciuki. Tymczasem na prezydenta
Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej
wybrano po raz pierwszy Polaka. Do reprezentowania ponad 400 tysięcy farmaceutów
z 34 krajów wyznaczono Michała Byliniaka
obecnie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie i jednocześnie Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej. W przyszłym roku Polska przejmie prezydencję
PGEU co jest niewątpliwym sukcesem.
Potwierdza to także, że wbrew twierdze-

niom sceptyków Europa nie tylko akceptuje,
ale również docenia zmiany jakie przynosi
polskie prawo, w tym zasadę „Apteka dla
aptekarza”. Końca dobiegają prace nad projektem Ustawy o zawodzie. Punktem spornym stał się obowiązek posiadania specjalizacji, za którym mocno optowało środowisko akademickie. NRA stoi na stanowisku,
że specjalizacja powinna być prawem każdego farmaceuty, nigdy obowiązkiem. Powinna nadawać szerokie uprawnienia, ale
nie w drodze ustawowego przymusu. Wygląda na to, że kompromis jest w zasięgu
ręki. Można by jeszcze pisać o zmianach w
zakresie wystawiania i realizacji recept ale
właśnie przygotowywane są zmiany, które
zmienią zmiany wprowadzone przez ostatnie zmiany. Staramy się śledzić je na bieżąco, co nie jest łatwe. Tymczasem dużymi
krokami nadchodzą wakacje, warto zatem
złapać chwilę oddechu i dystansu do zawodowych problemów. Czego serdecznie Państwu i sobie życzę
Marek Tomków
Prezes OOIA
Informacja w sprawie
„Farmaceuty – Osoby Odpowiedzialnej” (FOO).
FOO powinien być ustanowiony od dnia
1 czerwca br. w każdej aptece, która posiada
recepturę.
Obowiązek taki nakłada na nas Farmakopea Polska wyd. XI 2017 w dziale narodowym, w monografii zatytułowanej „Leki
sporządzane w aptece”.
Informacja ta pojawiła się pierwszy raz 4
XII 2017 r na stronie Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia412 201 7 -r - o- cz ę ś ci -p od st a wo we j farmakopei-polskiej-wydanie-xi-fp-xi-2017
Na podstawie FPXI Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny komuni-
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katem Nr 2/2018 z dnia 18 kwietnia br.
przypomina o obowiązku powołania FOO –
pismo poniżej:
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr
2/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Nawiązując do Farmakopei Polskiej Wydanie XI (FP XI 2017) pragnę zwrócić
szczególną uwagę na monografię „Leki
sporządzane w aptece”. Celem tej monografii jest dostarczenie wskazówek dotyczących stosowania dobrej praktyki przy sporządzaniu preparatów farmaceutycznych w
aptekach ogólnodostępnych i szpitalach. W
aptece, w której sporządzane są preparaty
farmaceutyczne, powinien funkcjonować
odpowiedni system zapewnienia jakości.
Osoba sporządzająca jest odpowiedzialna za
przygotowanie preparatu o odpowiedniej
jakości i w odpowiednim opakowaniu, właściwie oznakowanym. Spośród personelu
sporządzającego preparaty farmaceutyczne
należy wyznaczyć farmaceutę, który będzie
pełnił dodatkowo funkcję Osoby Odpowiedzialnej za system zapewnienia jakości.
Osoba Odpowiedzialna zobowiązana jest
do m.in.:
zapewnienia uczestnictwa w okresowych
szkoleniach personelowi biorącemu udział
w sporządzeniu preparatów i czynnościach
przygotowawczych,
prowadzenia rejestru odbytych szkoleń,
wdrożenia właściwych procedur, np.:
przygotowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem, etapów sporządzania poszczególnych typów preparatów, pakowania i sposobu przechowywania sporządzonych preparatów, sporządzanie leków jałowych,
wdrożenia właściwych instrukcji, dotyczących sposobów wykonania poszczególnych czynności np.: obsługi urządzeń lub
sporządzania danego preparatu, jego pakowania i badania,
stosowania tylko substancji do celów
farmaceutycznych dostarczanych do apteki
z certyfikatem analitycznym producenta, a
certyfikaty powinny być archiwizowane,
wykonywania raportów (protokołów)
rejestrujących sporządzanie leku,

poddawania rutynowej kontroli i kalibracji w odpowiednich odstępach czasu sprzętów stosowanych do sporządzania preparatów, ustalania okresu przydatności do użycia sporządzanych w aptece preparatów
farmaceutycznych.
Wymagania określone w FP XI 2017 w
zakresie wymagań narodowych, wchodzą w
życie 1 czerwca 2018 r. W zakresie opublikowanych materiałów (Dz.U. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych z
2017 r. poz. 1).
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak
h t t p: / / www. r z es z ow. wi f. g ov. pl /
page.php?id=143&art=81&arch=2018
mgr farm. Marek Matysik
wiceprezes ORA
P.S. (z ostatniej chwili 27.06.2018)
Wg informacji NIA oraz konsultantów
farmacji stosowanej, monografia w FPXI
dotycząca receptury jest tylko informacją i
ewentualnym zaleceniem a nie wymaganym
prawem.
MM
Informacje ORA dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie
recept
Szanowne koleżanki i szanowni koledzy.
W związku z obowiązującym od dnia 18
kwietnia nowym rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie recept (DU 2018 poz.
745) uprzejmie informuję o decyzjach, które
zostały podjęte przez Opolską Radę Aptekarską na posiedzeniu w dniu 10 maja br.
1. W dniu 11 maja wysłano pismo do
Naczelnej Izby Aptekarskiej z prośbą o jak
najszybszą interwencję w Ministerstwie
Zdrowia w sprawie błędów i nieścisłości w
obowiązującym rozporządzeniu (pismo poniżej).
2. Ponadto Rada zaleca (do czasu ukazania się nowego, poprawionego rozporządze-
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nia lub podpisanego przez ministra zdrowia
komunikatu dotyczącego poniższych niejasności):
a) odsyłanie do poprawy recept, na których brak kodu pocztowego pacjenta (wg
moich danych ok. 10-15% recept refundowanych)
b) odsyłanie do poprawy recept, na których brak tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę (np. lekarz, specjalista, stomatolog, felczer, pielęgniarka itp. wg moich
danych ok. 20% recept refundowanych)
c) nierealizowanie recept pełnopłatnych
wystawionych na leki z grup II-N, III-P i IV
-P, na których brak 3 (trzech) kodów kreskowych wraz z odpowiadającymi im numerami (realizacja narusza ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii)
d) nie realizowanie pełnopłatnych recept
mniejszych niż 90 mm x 200 mm (dotyczy
starych druków, recept ukraińskich itp.)
Powyższe zalecenia zawarte w podpunktach a-d są stanowiskiem Rady i nie stanowią obowiązującego prawa. Kierownik apteki ma prawo uważać inaczej i może na
własną odpowiedzialność nie stosować się
do wytycznych ORA.
3. Pozostałe informacje dotyczące realizacji recept:
a) Od dnia 18 kwietnia nie musimy kserować kart EKUZ i przekazywać kseropkopii do NFZ (dotyczy to sytuacji gdy numer
karty jak i numer poświadczenia czy też numer paszportu jest wpisany na recepcie).
Jednak dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy kserować w/w dokumenty i przechowywać kserokopie wraz z receptami (na
wypadek błędnego sprawozdania w dokumencie elektronicznym).
b) W przypadku taksakcji recept do dnia
16 października br. obecne wydruki mogą
być uważane za Dokument Realizacji Recepty, o którym wspomina powyższe rozporządzenie. Dane zawarte na tej taksacji, po
zafiskalizowaniu transakcji są równoważne
z danymi, o których mówi §7 ust. 7 pkt. 9 w
sprawie adnotacji o całkowitej realizacji recepty (nie dotyczy przypadków ponownego
drukowania poprawionych taksacji w póź-

niejszym czasie – inna godzina i data na
wydruku)
c) Apteka nie powinna dzielić leków do
czasu ukazania się znowelizowanego rozporządzenia o wydawaniu leków z apteki.
Obecnie brak obowiązujących przepisów w
tym temacie. Komunikat na stronie MZ jest
tylko informacją administratora strony a nie
dokumentem podpisanym przez ministra
zdrowia czy osobę upoważnioną.
mgr farm. Marek Matysik
wiceprezes ORA
P.S. (27.06.2018)
Informacja z ostatniej chwili. Powyższy
pkt 2c nie dotyczy recept weterynaryjnych.
W załączeniu opinia prawna radcy prawnego OOIA Marcina Kusza.
MM
treść pisma:
Opole, dn. 11.05.2018r
Zmiany i wnioski wynikające z wprowadzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. a
obowiązujące od 18 kwietnia br.
Rozporządzenie jest w sprawie recept
czyli wszystkich dokumentów realizowanych w aptece tzn. zarówno recept lekarskich (felczerskich), pielęgniarskich jak
również weterynaryjnych oraz refundowanych i pełnopłatnych.
Brak w rozporządzeniu recept pełnopłatnych na leki I-N i II-P, których numery były przydzielane przez WIF (07.......9.)
Rozp. §5 ust. 1 – zał. nr 3.
Wniosek:
Recepty Rpw zaczynające się na 07 nie
mogą być realizowane.
Prawdopodobnie zamierzona zmiana,
bez znaczenia.
Rozporządzenie wymaga na receptach z
lekami, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (a więc także II-N,
III-P i IV-P refundowanych i pełnopłatnych)
dodatkowo numeru recepty oraz 3 kodów
kreskowych tzn. kod świadczeniodawcy,
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kod osoby wystawiającej oraz kod numeru
recepty
Rozp. §5 ust. 8.
Wniosek:
Recepty nieposiadające 3 kodów kreskowych oraz numerów im odpowiadających,
wypisane na leki II-N, III-P i IV-P nie mogą
być zrealizowane również za pełną odpłatnością.
Dotyczy to recept:
a) na kartkach,
b) pro auctorae, pro familiae bez kodu w
części świadczeniodawca,
c) recept weterynaryjnych
d) innych recept np. transgranicznych
W rozporządzeniu powinno być „...lub
produkty lecznicze I-N i II-P, o których mowa...”

wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny...”

Wielkość i wzór recepty – nie może być
mniejsza niż 200mm długości i 90mm.zór
określa .
Rozp. §6 i załącznik 6 (Rp.) i 7 (Rpw.)
Wniosek:
Recepta nie musi odpowiadać wzorowi
(PF Art. 95c) ale nie może być mniejsza niż
podane wymiary. Nie można realizować
recept wypisanych na starych drukach
(MzPom 31 i 34) oraz recept niemieckich
czy też ukraińskich.
Potrzebne stanowisko MZ w sprawie recept pełnopłatnych, które realizują lekarze
unijni na swoich drukach dla siebie oraz pacjenci zza wschodniej granicy z danymi pisanymi cyrylicą ale z nazwą leku międzynaW przypadku gdy na recepcie są nieczy- rodową w łacinie.
telne lub niezgodne (ale są) z ustawą PF dane pacjenta to osoba wydająca może te
Zapotrzebowania
dane nanieść na rewersie i DRR. Dane te
Brak informacji, że dotyczą tylko i wymogą być niekompletne tylko w przypadku łącznie produktów leczniczych, środków
gdy chodzi o datę urodzin (PF 96a, ust. 1 spożywczych specjalnego przeznaczenia
pkt. 1litera d), PESEL (PF 96a, ust. 1 pkt. żywieniowego i wyrobów medycznych ob1litera c) oraz nr Paszportu (PF 96a, ust. 8 jętych refundacją i mających oznaczenie
pkt. 1b)
Rp. i Rpz.
Rozp. §10 ust. 2 pkt 4.
Co z receptami lekarskimi wystawionyWniosek:
mi na gabinet lekarski, stomatologiczny itd.
Recepty nie posiadające kodu pocztowe- na pełnopłatne leki?
go pacjenta nie mogą być zrealizowane z
refundacją. Brak możliwości wpisania. Kod
Odpis recepty – możliwość zrealizowamusi być nieczytelny lub niezgodny ale być nia do 30 dni od daty wystawienia recepmusi.
ty!!!
W rozporządzeniu powinno być
Pielęgniarka ma możliwość wystawienia
„2.Recepta w postaci papierowej, na której recepty na kontynuacją leczenia zarówno
NIE WPISANO LUB wpisano w sposób refundowanej jak i pełnopłatnej.
nieczytelny lub niezgodny...”
Dla farmaceuty takim dokumentem jest
odpis i farmaceuta powinien mieć możliW przypadku gdy na recepcie są nieczy- wość wystawiania comiesięcznych odpisów
telne lub niezgodne (ale są) z ustawą PF - oraz ich realizacji do 120 dni od daty wydane osoby wystawiającej to osoba wydają- stawienia recepty.
ca może te dane nanieść na rewersie i DRR,
PF Art. 96a 6
dotyczy imienia, nazwiska i PWZ.
Wniosek:
Rozp. §10 ust. 2 pkt 1.
Przepis nieżyciowy.
Wniosek:
Pacjent (ka) musi każdą pełnopłatną reRecepty nie posiadające tytułu osoby ceptę z lekami na 120 dniową kurację zrewystawiającej nie mogą być zrealizowane z alizować do 30 dni od wystawienia recepty.
refundacją.
Przepis ten powinien dotyczyć tylko i wyAnalogicznie jak w pkt. 3. W rozporzą- łącznie leków przepisanych z odpowiednią
dzeniu powinno być „2.Recepta w postaci refundacją.
papierowej, na której NIE WPISANO LUB
Przecież lekarz i tak wypisując 4 opakowania leku bierze odpowiedzialność za
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działanie tego leku przez cztery miesiące.
Gdyby odpis miał zalecenia ujęte powyżej
Brak możliwości realizacji recepty za
pacjent mógłby realizować receptę i potem 100% odpłatnością po 30 dniach od daty
odpisy pojedynczo.
wystawienia (lub daty realizacji).
Obecnie zrealizowanie takiej recepty jest
Dzielenie leków – dawne rozporządzenie łamaniem prawa.
§18 NIEOBOWIĄZUJĄCE
Farmaceuta powinien móc zrealizować
Wydaje się bezprawnym komunikat MZ np. do 90 dni od daty wystawienia (daty reo dzieleniu leków i powoływanie się na nie- alizacji) przeterminowaną receptę z zastrzeistniejące przepisy. Obowiązujące rozporzą- żeniem, że nie zapisano na tej recepcie ledzenie w sprawie wydawania leków nic nie ków z wykazów A z wykazów N i P oraz
mówi o dzieleniu 2016.493
antybiotyków.
Wszelkie komunikaty z MZ powinny
być zawieszane na stronie w postaci skanu
pisma z podpisem MZ lub osoby upoważnionej. Obecne komunikaty są niewiążące.

Nowe zasady wydawania bezpłatnych igieł do insulin przez
firmę Lilly
Firma Eli Lilly poinformowała dystrybutorów o zmianie zasad wydawania igieł
bezpłatnie przekazywanych do zamówień
na swoje insuliny. W rezultacie od 1
kwietnia dystrybutorzy otrzymują ściśle
wydzielone ilości igieł w zależności od
rodzaju zamawianej insuliny (zalecane
ilości igieł i rodzaje insulin do których
dodawane w tabeli powyżej).
Jednocześnie firma przypomina o zasadach przekazywania dalej bezpłatnych
igieł wraz z insulinami:
1.
Do stosowania ze wtryskiwaczami
firmy Eli Lilly przeznaczonymi do
podawania insulin Eli Lillu, zalecane są igły firmy Becton Dickin-

mgr farm. Marek Matysik
wiceprezes OOIA

son and Company (BD)
Igły wydawane są bezpłatne dystrybutorom produktów Lilly w celu dalszego nieodpłatnego przekazania ich aptekom i szpitalom
3.
Igły przekazywane są w celu
umożliwienia pacjentom rozpoczęcia terapii produktem, na który realizowana jest recepta w aptece
4.
Przekazywanie igieł aptece, a w
dalszej kolejności pacjentom, nie
powinno być opatrzone żadnymi
warunkami, w tym w szczególności wielkością wolumenu czy jednorazowego zamówienia, wielkością lub wzrostem obrotu czy zamówień.
Pełna treść pisma dostępna na stronach
internetowych Opolskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej
2.

7
Nowiny z izby
Poniżej znajda państwo garść informacji
zamieszczonych w na stronach Opolskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej, tam tez znajdą państwo pełne wersje komunikatów i
ewentualne dokumenty z nimi związane.
RODO W TWOJEJ APTECE – bezpłatny poradnik, instrukcja i dokumenty do
pobrania - opracowanie NIA
W związku z bardzo licznymi zapytaniami farmaceutów dotyczącymi stosowania w
aptece przepisów „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)” w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, Naczelna Izba Aptekarska postanowiła przygotować
„PORADNI K
PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W
APTECE PRZEPISÓW RODO”, zwany
dalej „Poradnikiem prawnym - RODO w
Aptece”, który dostępny jest na stronie:
.www.nia.org.pl
Realizacja recept weterynaryjnych - opinia prawna
W załączniku opinia prawna radcy prawnego OOIA Pana Marcina Kusza w sprawie
recept weterynaryjnych na leki psychotropowe P-III i P-IV.
Wynika z niej, że możemy wydawać w/
w leki na dotychczasowych zasadach, obowiązujących przed dniem 18 kwietnia br.
(tekst opinii prawnej dostępny na stronie
www.ooia.pl

Realizacja recept na leki N i P
Przypominam, że wraz z wejściem w
życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie recept z 13 kwietnia 2018r. (DU
2018 poz. 745) zmieniły się wymagania dotyczące recept, na których wypisano leki
zawierające w swoim składzie substancje
narkotyczne (grupa N) i psychotropowe
(grupa P).
Wniosek:
Recepty nieposiadające 3 kodów kreskowych oraz numerów im odpowiadających nie mogą być zrealizowane. Dotyczy
to recept:
a) na kartkach,
b) pro auctorae, pro familiae bez kodu
w części świadczeniodawca,
c) innych recept np. recepty niemieckie, ukraińskie itd
Powyższe nie dotyczy recept weterynaryjnych.
Uzupełnienie danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów
W związku z pismem Prezes NIA mgr
farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej do
Prezesów Izb Aptekarskich, dotyczącym
konieczności uzupełnienia w Centralnym
Rejestrze Farmaceutów (CRF) numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu w terminie do dnia 15 lipca 2018r.
uprzejmie informuję, że:
a) farmaceuci nie mogą własnoręcznie
skorygować i dopisywać danych w CRF.
Część danych nie jest widoczna z poziomu
zwykłego użytkownika (widać je dopiero po
zalogowaniu)
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b) biuro OOIA weryfikuje obecnie dane
w CRF (planowane zakończenie 9 lipca) i
po tym terminie będzie prosiło członków
opolskiej izby o podanie brakujących
(ewentualnie) danych celem ich uzupełnienia w CRF.
Realizacja recept zza wschodniej granicy
Realizacja recept zza wschodniej granicy
pisanych cyrylicą
Podstawa prawna:
§ 15.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie recept z 13 kwietnia 2018r.
(DU2018 poz. 745)
"§ 15.1. Recepta transgraniczna, zawierająca dane, o których mowa w art. 96a ust.
1a pkt 1–5 i 7–14 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a także adres udzielenia świadczenia i oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest realizowana za
pełną odpłatnością.
2. Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą, o której mowa w ust. 1, jest
realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli
zawiera następujące dane:
1) imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
2) adres pacjenta;
3)
nazwę powszechnie stosowaną
(międzynarodową) albo nazwę handlową;
4) postać;
5) moc;
6) ilość;
7) datę wystawienia recepty;
8) dane osoby wystawiającej receptę w
formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.
3. Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polski państwie członkowskim Unii
Europejskiej, może zostać zrealizowana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością.
4. Jeżeli recepta, o której mowa w ust. 1,
zawiera dane określone w art. 96a ust. 8
ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej.
"

Jak wynika z pkt. 2 cytowanego rozporządzenia wszystkie te dane powinny być
też czytelne dla osoby realizującej receptę
jak i kontrolującej.
Najważniejszymi danymi, które powinny
być wypisane alfabetem łacińskim to podpunkty 3 – 7 czyli informacje dotyczące leku oraz data wystawienia recepty.
Pozostałe dane mogą być zapisane cyrylicą a my możemy uzyskać polską wersję od
osoby okazującej receptę do realizacji (czyli
tak jak w przypadku nieczytelnych danych
na recepcie krajowej).
Ze względu na brak miejsca na rewersie
oryginalnej recepty farmaceuta powinien
zapisać dane z podpunktów 1, 2 i 8 na osobnej kartce i dołączyć ją do recepty w celach
kontrolnych
Wyniki Ankiety Naczelnej Izby
Aptekarskiej. Czy wymóg obowiązkowej specjalizacji dla kierownika apteki to dobry pomysł?
Do dnia 21. czerwca 2018 r. liczba wypełnionych ankiet przekroczyła 10 000

