
Zapotrzebowanie 
na zakup produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego
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Ustawa o zmianie ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty             
z 10 kwietnia  2018 r. zmieniła 
art. 96 PF w zakresie wydawania produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych i śsspż na podstawie 
zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą
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Rozporządzenie w 
sprawie zapotrzebowań 

oraz wydawania z 
apteki produktów 

leczniczych z 
19.102018 r.... 

Realizacja zapotrzebowania obejmuje:
1. Sprawdzenie prawidłowości wystawienia, zgodnie ze 

wzorem
2. Sprawdzenie w rejestrze podmiotów wyk. dz. Leczniczą czy 

zapotrzebowanie wystawił podmiot uprawniony
3. Ocenę autentyczności
4. Sprawdzenie terminu ważności zapotrzebowania
5. Potwierdzenie wydania: 

- data realizacji 
- ilość, numer serii i data ważności wydanych produktów
- podpis oraz imię i nazwisko wydającego 

6.    Wyłączne wydanie produktów tylko osobie posiadającej  
pisemne upoważnienie kierownika placówki

Zapotrzebowania na 
zakup produktów 

leczniczych 
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Art. 96 ustawy Prawo 
Farmaceutyczne

Zapotrzebowanie 
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Art. 96 ustawy Prawo 
Farmaceutyczne

Zapotrzebowanie ważne jest 14 dni od dnia   
wystawienia 

Produkty wydane na podstawie zapotrzebowania stanowią 
miesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń

Apteka prowadzi ewidencję zrealizowanych zapotrzebowań i  
przechowuje je przez okres 5 lat, licząc od  1 stycznia roku  
następnego po którym  nastąpiła realizacja

Farmaceuta odmawia wydania produktu leczniczego  
i zatrzymuje zapotrzebowanie  w przypadku 
podejrzenia co do autentyczności dokumentu o czym 
informuje WIF oraz podmiot wystawiający  

Zapotrzebowanie 
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Rozporządzenie w 
sprawie zapotrzebowań 

oraz wydawania z 
apteki produktów 

leczniczych… z 
19.10.2018 r. 

Dopuszcza się dzielenie opakowań produktów 
leczniczych :
1. Antybiotyki do stosowania wewnętrznego
2. Leki do podawania pozajelitowego
3. Leki wziewne
4. Leki posiadające kategorię „Rpw”
5. Pr .lecznicze zawierające III-P, IV-P, II-N

Dzieleniu nie podlega opakowanie bezpośrednie!  

Dzielenie opakowań 
produktu leczniczego
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Art. 96a ustawy 
Prawo 

Farmaceutyczne

Z Art. 96a ust.2 usunięto pkt 2 mówiący o możliwości 
wystawienie recepty na środki antykoncepcyjne na 
okres 180 dniowej kuracji 

Aktualnie recepty na środki antykoncepcyjne  
wystawiane są na zasadach ogólnych tj. jedna 
recepta na 120 dni, z możliwością wystawienia do  
12 recept na w sumie 360 okres kuracji. 

Antykoncepcja

8



Ustawa o 
świadczeniach opieki 

zdrowotnej

Od 1 lipca 2018 roku na liście leków refundowanych 
znajduje się VaxigripTetra. 
Uzyskała ona decyzję refundacyjną w :

Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w 
zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy 
wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B,  które 
zawarte są w szczepionce
Odpłatność 50%
Zapłata  22.88zł

Szczepionka p/grypie
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 13.04.2018 r. w sprawie recept
z delegacji Art. 96a ustawy Prawo 
Farmaceutyczne 

weszło w życie 18.04.2018 r. 
oraz nowelizacja z dnia 14.09.2018 r.
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i inne akty prawne

üUsunięto obowiązek potwierdzania przez osobę 
realizującą receptę danych uzupełnianych na jej 
rewersie w postaci naniesienia podpisu i pieczęci

Potwierdzanie danych 
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Naniesienie daty 
urodzenia 

Naniesienie daty 
urodzenia dziecka o 

nieustalonym PESEL lub  
innego pacjenta gdy 
daty tej nie można 

ustalić na podstawie 
innych danych 

posiadającego numeru 
PESEL

Gdy nie wpisano, wpisano w sposób 
nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a 
ustawy,

daty urodzenia pacjenta do lat 18 

osoba realizująca receptę określa ją na 
podstawie innego dokumentu 
przedstawionego przez osobę okazującą  
receptę

Wiek pacjenta
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Naniesienie d
Data urodzenia 

pacjenta gdy daty tej 
nie można ustalić na 

podstawie innych 
danych 

posiadającego numeru 
PESEL

W  przypadku pacjentów nie posiadających 
numeru PESEL lub daty urodzenia nie można 
ustalić na podstawie innych danych 
znajdujących się na recepcie  osoba 
wystawiająca receptę nanosi  na niej datę 
urodzenia  pacjenta
Gdy osoba wystawiająca receptę naniesie ją 
w sposób niekompletny, osoba wydająca 
określa ją na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez osobę okazującą 
receptę

Brak numeru PESEL u 
świadczeniobiorcy
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Naniesienie daty urodzenia 
dziecka o nieustalonym PESEL 
lub 

innego pacjenta nie 
posiadającego numeru PESEL
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i inne akty prawne

Recepty pełnopłatne wystawiane na środki 
odurzające i substancje psychotropowe muszą 
zawierać, 
- dane podmiotu, w którym receptę wystawiono
- dane osoby wystawiającej receptę
- unikalny kod recepty 

- jeżeli został nadany   -
przestawione  również w postaci kodu kreskowego  
do ich automatycznego odczytu 

Na receptach na w/w produkty wymagany jest 
identyfikator usługobiorcy tj. PESEL pacjenta

Rp na środki 
odurzające i 
substancje 

psychotropowe
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i inne akty prawne

Regulacja ta nie dotyczy recept wystawianych przez 
lekarzy weterynarii na środki odurzające i substancje 
psychotropowe z grupy III-P i IV-P gdyż wystawiają oni 
recepty na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty 
lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą 
stosowane u zwierząt

z późniejszymi zmianami, z 2010 roku

Rp na środki 
odurzające i 
substancje 

psychotropowe
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Nowelizacja 
rozporządzenie w 

sprawie recept 
z 13.09.2018 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept  
wprowadza wydanie unikalnych numerów recept na 
środki o kategorii odstępności  Rpw, przez 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla: 
- lekarzy niepobierających zakresów numerycznych z 

OW NFZ
- lekarzy weterynarii

Unikalny numer dla powyższych recept rozpoczyna  
się od cyfr 07 

07
Środki odurzające i 

substancje 
psychotropowe o 

kategorii dostępności 
Rpw 
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Rozporządzenie  w 
sprawie recept 
z 18.04.2018 r.

Nowe wzory recept na środki o kategorii dostępności 
Rpw. nie zawierają pola Data realizacji od…

Stare wzory recept mogą być stosowane do
18 kwietnia 2019 r. 

Wzory recept na 
środki odurzające i 

substancje 
psychotropowe 

kategoria dostępności 
Rpw 
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Rozporządzenie  w 
sprawie recept 
z 18.04.2018 r.

Wzory recept na 
środki odurzające i 

substancje 
psychotropowe 

kategoria dostępności 
Rpw 

do 18 kwietnia 2019 r. 
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i nowela z 13.09.2018 r.

Rozmiar recepty w postaci papierowej nie może być  
mniejszy aniżeli 200 mm długości i 90 mm szerokości   
(§6 ust.1)

- Art. 95c ustawy PF mówi o tym, że recepta na 
produkty Rp i Rpz niepodlegające refundacji nie  
musi odpowiadać wzorowi

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 
w par. 8 ust. 2 wprowadza możliwość realizacji    
recepty gdy  recepta pod względem graficznym,
jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi 
18.04.2018 r. (abolicja)

Wymiary recept
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i nowela z 13.09.2018 r.

üWprowadzono konieczność umieszczenia na 
rewersie recepty adnotacji o jej całkowitej realizacji, 
po zrealizowaniu wszystkich pozycji, wraz z datą i 
godziną całkowitej realizacji recepty (§7 ust.9)

Nowelizacja usuwa ten obowiązek i 
wprowadza  abolicję na obecność tej danej   
od 18.04.2018 r.!

Całkowita realizacja 
recepty 
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

Osoba realizująca receptę może dokonać poprawy 
numeru PESEL gdy został wpisany nieczytelnie, 
niekompletnie lub niezgodnie z art.96a ustawy PF

Nie ma możliwości dopisania numeru PESEL gdy nie 
został wpisany przez osobę wystawiającą receptę

Brak numeru PESEL
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Wiceprezes
Przekreślenie



Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

W przypadku braku numeru telefonu w danych  
osoby wystawiającej receptę, wystarczającym jest 
numer telefonu w danych świadczeniodawcy. 

Numer telefonu 
lekarza…
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i nowela z 13/09.2018 r.

W przypadku realizacji recepty papierowej na 
produkt refundowany dla pacjenta  uprawnionego na 
podstawie przepisów o koordynacji, produkty 
wydawane są po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego prawo do świadczeń (za wyjątkiem 
poświadczenia)...

Nowelizacja ponownie wprowadza obowiązek 
przekazywania do OW NFZ kserokopii karty EUZ w 
postaci elektronicznej lub papierowej, gdy brak 
możliwości technicznych, w cyklach zgodnych z 
przekazywaniem zestawienia refundacyjnego 

Karta EKUZ
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i nowela z 13.09.2018 r.

Nałożono obowiązek dołączanie do recepty na 
refundowany lek lub środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
sprowadzany w ramach importu docelowego 
rozstrzygnięcia w zakresie zgody na import oraz 
kopii decyzji o refundacji takiego produktu (§13 
ust.3)

Nowelizacja znosi obowiązek przekazywania 
kopii decyzji  o refundacji do OW Funduszu

Wniosek o import 
docelowy
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 

Wskazano, iż realizacja świadczenia refundowanego 
dla nieubezpieczonego pacjenta posiadającego  
uprawnienie do świadczeń CN, DN, IN i BW 
następuje  po okazaniu dokumentu uprawniającego

Nowelizacja znosi obowiązek weryfikacji 
dokumentów w/w uprawnień

CN, DN, IN, BW
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i inne akty prawne

üUsunięto zapis o obowiązku  nanoszenia  sposobu 
użycia na recepcie, na lek robiony zawierający w 
swoim składzie substancje bardzo silnie działające z 
wykazu A

Dawkowanie 
Wykaz A
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Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i nowela 13.09.2018 r.

W danych adresowych pacjenta powinien znajdować 
się kod pocztowy (Art.96a ust.1)

- par. 10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia zezwala na 
uzupełnienie danych adresowych w sytuacji, gdy 
wpisane są nieczytelnie lub niezgodnie z Art. 96a 
ustawy PF  

Nowelizacja wprowadziła możliwość uzupełnienia  
nawet pełnego adresu, a w przypadku braku tylko  
kodu pocztowego traktujemy, że został wpisanyJ,
oraz abolicja od 18.04.2018 r.

Dane adresowe
Kod pocztowy
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Ustawa Prawo 
Farmaceutyczne 

Art. 96a

üW danych osoby wystawiającej receptę powinna 
znajdować się informacja o jej  kwalifikacjach 
zawodowych w tym tytule zawodowym (Art.96a 
ust.1)

- par. 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zezwala na 

uzupełnienie tych danych na rewersie recepty w  

sytuacji, gdy wpisane są nieczytelnie lub 

niezgodnie z Art. 96a ustawy PF  

- par. 3 noweli zezwala na realizację recept na 

dotychczasowych zasadach do końca 2018 r. 

Kwalifikacje 
zawodowe 
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Wiceprezes
Przekreślenie



Rozporządzenie w 
sprawie recept 
z 13.04.2018 r.

i inne akty prawne

üBrak regulacji w zakresie możliwości realizacji 
recepty w przypadku braku w dolnej jej części 
danych podmiotu drukującego receptę (nazwa i 
adres lub numer REGON) lub informacji „wydruk 
własny”

Nowelizacja w §10 ust. 1 wprowadza możliwość 
realizacji  recepty gdy brak tych danych: osoba   
wydająca  przyjmuję, że  zostały wpisane
Dane te zostały objęte abolicją od 18.04.2018 r. 

Dane podmiotu 
drukującego 
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Nowelizacja 
rozporządzenie w 

sprawie recept 
z 13.09.2018 r.

§ 18 ust 4: recepty w postaci papierowej  
wystawione w dniu wejścia w życie rozporządzenia
do dnia 31.12.2018 r.  mogą być realizowane na 
dotychczasowych zasadach (???).

Realizacja recept 
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