Zmiany opracowane przez KOIA w związku z wejściem w życie
niektórych zapisów rozporządzenia MZ w sprawie recept od 01.07.2021r.

W okresie 01.01.2021- 30.06.2021 obowiązywały recepty papierowe według „stare”-go i
„nowe”-go wzoru.
Od dnia 01.07.2021 osoba uprawniona jest zobowiązana do wystawiania recept
papierowych, szczególnie na leki wydawane ze zniżką, na druku zgodnie ze wzorem
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Jeśli recepta wystawiona jest na „starym” druku to realizacja jest pełnopłatna lub recepty nie
realizuje się, gdy zaordynowano o na niej leki z grupy I-N i II-P.
Recepty weterynaryjne wystawione od dnia 1 lipca 2021 roku, na środki odurzające lub substancje
psychotropowe, muszą posiadać unikalny numer recepty zaczynający się od cyfr 07… oraz
dodatkowo dane świadczeniodawcy (regon), dane osoby, która wystawiła receptę (numer PWZ)
przedstawione w postaci kodu kreskowego służącego do ich automatycznego odczytu.
Od dnia 1 lipca 2021 r., „stare” wzory recept będą mogły być stosowane tylko dla produktów
pełnopłatnych o kategorii dostępności Rp i Rpz, (zgodnie z brzmienie art. 95c ustawy PF) .

Wzory recept papierowych:
Stare wzory recept papierowych, realizacja tylko z datą wystawienie lub „datą realizacji od” przed
01.07.2021:

1. „Stary” wzór recepty papierowej dla leków refundowanych (inne leki niż Rpw):

2. „Stary” wzór recepty papierowej dla leków Rpw:

„Nowe” wzory recept papierowych (na podstawie których można wydać leki refundowane lub leki Rpw) data
wystawienia od 01.01.2021:

1. „ Nowy” wzór recepty papierowej dla leków refundowanych (poza Rpw):

2. „ Nowy” wzór recepty papierowej dla leków Rpw:

Porównanie druków recept „starych” i „nowych”:
- wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm
szerokości, ale osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu
nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem, że spełniony jest
warunek czytelności recepty,
- usunięto pole „Oddział NFZ” na receptach w porównaniu z poprzednimi wzorami,
- zmiany w polu dla wystawiającego receptę:
* wzór Rp. „dane i podpis osoby uprawnionej”,
* wzór Rpw. „dane i podpis lekarza”.

Obecność kodów kreskowych:
- Recepta papierowa na której przepisano środek odurzający lub psychotropowy musi zawierać
dodatkowo przedstawione w postaci kodu kreskowego, następujące dane (§4 ust.1 pkt. 4):
- świadczeniodawcy (wyjątek recepty pro familie i pro auctore)
- osoby wystawiającej receptę
- unikalny numer recepty
- Recepty weterynaryjne, jak wskazano wyżej, wystawione na leki z grupy P i N muszą posiadać
unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez WIF dodatkowo przedstawiony w postaci kodu
kreskowego (§4 ust. 8 pkt. 2)

Termin realizacji recepty papierowej:
Jest zależny od produktu leczniczego o najkrótszym terminie ważności recepty na ten produkt. Jeśli
przepisano antybiotyk (tylko do użytku wewnętrznego lub parenteralnego) i inne leki (termin realizacji
recepty 30dni) receptę realizuje się w ciągu 7 dni od daty wystawienia lub „daty realizacji od” (§9
ust.2).

Zapis sposobu dawkowania leków:
- lek recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę (maści, kremy, proszki, roztwory) – zapis ten
obowiązuje do dnia 1 stycznia 2021 roku,
musi być wskazany sposób dawkowania, wystarczającym jest określenie częstotliwość stosowania do
każdej ilości. Wystarczy jeśli zapisano: np. 2xdziennie, smarować 1x dziennie.

- produkty lecznicze, refundowane, wyroby medyczne, jeśli przepisano więcej niż dwa najmniejsze
refundowane opakowania (poza lekami P i N)
Powinien być określony sposób dawkowania, zgodne z definicją zapisu dawkowania wskazaną w §2 ust
2 pkt 2 Rozp.MZ w sprawie recept z 23 grudnia 2020 roku.
„sposób dawkowania – informacja o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w
określonym czasie”

Poprawne dawkowanie:

Niepoprawne dawkowanie:

3x1
1 tabl. w miesiącu
1 tabl. wieczorem
1 tabl. po kolacji
2 krople wieczorem do oka/ oczu
1x Dwie dozy do nosa
2 x jeden wziew
Jeden opatrunek co 3 dni
2 x15j.

1x
Pomiar 5x
Co 5 dni
Smarować w razie bólu
Raz dziennie
Zmiana co 2 dni

1x1 s.c, p.o

Gdy nie podano na recepcie postaci jednostki dawkowania np.: kropla, tabletka, jednostka
międzynarodowa, plaster. Jednostkę dawkowania osoba wydająca określa te postać zgodnie z wiedzą.
Jeśli dawkowanie nie zostało wpisane lub wpisano je błędnie lub niezgodnie z przepisami, a przepisano
więcej niż dwa opakowania leku, osoba realizująca receptę możne wydać max. 2op najmniejsze,
dostępne w obrocie z wykazu leków refundowanych, a gdy zaordynowany lek nie występuje w wykazie
to 2 najmniejsze dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodnie z wytycznymi §8 ust.1 pkt.4. rozporządzenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MZ w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)
Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2021 poz. 974)

Opracowanie: mgr farm. Anna Gołębiowska dnia 20.06.2021
Uwagi i pytania proszę kierować przez zakładkę „Pytania odpowiedzi- zadaj pytanie”
Artykuł nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację. Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj.

