
Pytania wrzesień 2014 

 

1.  

Rp. 

Equoral 25 x 50 3 op. 

Equoral 50 x 50 3 op. 

DS. 1 x 175 

 

Czy  można  wydać po trzy opakowania , podając dawkowanie tylko pod jednym lekiem? 

 

Odpowiedź: 

Można wydać, sposób dawkowania dotyczy tego samego leku, który zgodnie z nim będzie podawany łącznie. 

 

2. Recepta dla IB -  lekarz napisał Nervonit (błąd literowy) zamiast Neurovit. Czy można zrealizować bezpłatnie? 

 
Odpowiedź: 

Na recepcie należy wpisać nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową 
lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub 
ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny. 
 

3. Recepta refundowana – lekarz  napisał Symfaxin Xl  zamiast Symfaxin ER. Czy można zrealizować na zniżkę? 

 
Odpowiedź: 

Na recepcie należy wpisać nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową 
lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub 
ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny. 
 

4.  Jak wydać: 

Rp. 

 Diuresin SR  3 op. 

Ds. 1 x 

 

Odpowiedź: 

Wydajemy 2 najmniejsze opakowania refundowane – brak dawkowania. 

 

Rp. 

Lerivon 30 mg  60 tabl. 

Ds. ½ - 1/dobę 

 

Odpowiedź: 

Wydajemy 60 tabletek. 

 

Rp.  

Nolpaza 2 op. a 56 tabl. 

Ds. 2 x 1 na czczo 

 

Odpowiedź: 

Wydajemy  2 op. a 56 tabletek. 

 

Rp. Apo-Fina  5 mg. 1 op. a 90 tabl. 

 Ds. 1 x 

 



Odpowiedź: 

Wydajemy 2 op. a 30 tabletek – brak dawkowania. 

 

5. Czy zamieniając Madopar kapsułki na Madopar tabl.  trzeba zaznaczyć zamianę w systemie? 

 

Odpowiedź: 

Tak, ponieważ oba leki posiadają różne kody EAN. 

 

6. Na recepcie ścięta połowa ostatniej cyfry nr recepty. Czy można zrealizować na zniżkę? 

 

Odpowiedź: 

Tak, numer ustalamy na podstawie kodu kreskowego. 

 

7. Czy może być data wystawienia recepty w formie nadruku, a „data realizacji od” pismem odręcznym bez 

pieczątki i podpisu lekarza? 

 

Odpowiedź: 

Tak, recepta ma być wystawiona w sposób czytelny oraz trwały. 

 

8. Czy można zamienić Lekobazę na Hascobazę w leku złożonym? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

9. Czy musi być zapisany na recepcie Polprazol PPH a 40 mg. skoro refundowany  jest tylko pod taką nazwą? 

 

Odpowiedź: 

Na recepcie należy wpisać nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową 
lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub 
ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny. 
 

10.  

Rp. 

Levetiracetam 500 1 op. ryczałt (nie Levetiracetamum) 

Na liście leków refundowanych jest: 

- Levetiracetam Actavis 

- Levetiracetam Teva 

- Levetiracetam Orion i inne 

 

Czy wydajemy którykolwiek czy szukamy najtańszego (którego często brakuje w aptece i w hurtowni)? 

Czy lekarz musi zaznaczyć konkretnego producenta? 

 

Odpowiedź: 

Na recepcie należy wpisać nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową 
lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub 
ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny. 
 
Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.u. 11.122.696) nazwa 
międzynarodowa leku to nazwa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia. Jednakże 
najczęściej używaną definicją nazwy międzynarodowej jest „nazwa ogólnie przyjęta na świecie”, 
która może ulec sfonetyzowaniu. 



Należy postępować zgodnie z art. 44 ustawy o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych 

 

11.  

Rp.  

Ibuprofen 1 op. R. 

Taka sama sytuacja. Na listach refundacyjnych jest; 

-Ibuprofen Pabi 

-ibuprofen Hasco 

- ibuprofen Polfarmex 

Czy musi być na recepcie pełna nazwa, czy wydajemy dowolny z listy, czy szukamy najtańszego na liście? 

 

Odpowiedź: 

patrz pkt. 10 

 

 

 

12. 

Rp.  

Ins. Humalog 2 op. a 5 wstrz. 

 

Brak dawkowania. 

Data wystawienia rec. 07.07.2014 

Data realizacji od 07.08.2014  

Ile insuliny można wydać do końca 90 dniowej kuracji(brak dawkowania, więc nie wiemy jaki jest schemat 

dawkowania? 

Ile opakowań można wydać w takim samym przypadku, jeśli data realizacji od to 07.09.2014? 

 

Odpowiedź: 

Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie bez podawania 
na recepcie sposobu dawkowania ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobu medycznego odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom: 
– tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określonych w 
wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 
medycznych - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyroby medyczne, wymienione w tym wykazie, 
– tego leku dla leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku recept na 
leki niepodlegające refundacji wystawionych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w pkt 
4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 
Osoba uprawniona może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 
łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania. 
 

13. 

Rp. Polpril 2,5  

Wydać tabl. –refundowane czy kaps. – nie refundowane? 

 
Odpowiedź: 

Osoba wydająca określa postać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego na podstawie posiadanej wiedzy i przy nieoznaczeniu recepty jako pełnopłatnej wydaje lek 
refundowany. 
 

14. 

 Rp. Depakine Chrono 500  2op. „B”   „ZK” 

Z jaką odpłatnością wydać? 



 

Odpowiedź: 

Należy wydać lek bezpłatnie  

 

15.  

Rp. Glucophage XR 1000 2 op. 

Jak wydać ? 

1 x60 tabl. czy 2 x 60 tabl.  Opakowanie po 30 tabl. jest 100%. 

 

Odpowiedź: 

Wydajemy 2 op. a 60 tabletek. 

 

16.  

 

Rp. Fostex 2 op. 

Dawkowanie  2 x wziew + na żądanie. 

Czy można wydać 2 op. ze zniżką 

 

Odpowiedź: 

Wydajemy 2 op. ze zniżką. 

 

17. Czy regon w pieczątce wystarczy, czy musi być powtórzony przy kodzie kreskowym? Podobnie PWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich 
(Dz.U.2014.319 j.t.): „Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b i ust. 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 4, są, (…) 
przedstawione dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu, w szczególności w postaci jedno- 
lub dwuwymiarowych kodów kreskowych. Sposób przedstawiania danych w postaci kodu kreskowego, o którym 
mowa w ust. 5, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”. 
Umieszczenie regonu w polu dane świadczeniodawcy w postaci cyfrowej nie wymaga jego powtórzenia przy 

kodzie kreskowym.  Analogicznie, gdy regon w postaci cyfrowej znajdzie się pod kodem kreskowym. To samo 

dotyczy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Numer w postaci cyfrowej ma się znaleźć w polu dane i 

podpis lekarza oraz dodatkowo zostać przedstawiony w postaci kodu służącego do automatycznego odczytu. 

Jeśli zatem zaistnieje pod kodem nie musi być dodatkowo powtarzany. 

 

18. Czy muszę „przedrukować recepty, na których nie drukowały się z tyłu wszystkie wymagane numery z 

kodów- daty, pesel, świadczeniodawca. Informatycy uruchomili mi tą funkcję dopiero od stycznia. Jeśli tak to od 

kiedy? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich 

(Dz.U.2014.319 j.t.): „Otaksowanie recepty polega na czytelnym naniesieniu na recepcie lub na odrębnym 

dokumencie przechowywanym łącznie z receptą, której dotyczy, następujących danych dotyczących każdego z 

różnych opakowań wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych: 

1) własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo 

rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; 

2) wielkości opakowania; 

3) liczby wydanych opakowań; 

4) wartości wydanych opakowań; 

5) rodzaju odpłatności; 

6) wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego; 



7) wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; 

8) kwoty podlegającej refundacji; 

9) wysokość taksy laborum - jeżeli dotyczy. 

4. Na recepcie lub odrębnym dokumencie, o którym mowa w ust. 3, osoba wydająca umieszcza nazwę, adres 

apteki, datę, godzinę realizacji recepty i numer nadany recepcie w aptece, a jeżeli odrębny dokument, o którym 

mowa w ust. 3, jest dokumentem zbiorczym, zawierającym dane dotyczące wielu recept, to: 

1) numer nadany recepcie w aptece zamieszcza się na recepcie oraz na dokumencie zbiorczym obok danych  

dotyczących tej recepty; 

2) jeżeli na recepcie występuje numer recepty, na dokumencie zbiorczym zamieszcza się go obok danych 

dotyczących tej recepty.”. 

 

19. Na recepcie przepisano: 

Contix 20 a 28 1.op. 

Anesteloc 20 a 56 1.op. 

Czy można wydać : 

Contix 20 2 op a 14 

Anesteloc 20 2 op. a 28 

 

Odpowiedź: 

Można wydać równoważną ilość jednego leku w różnych opakowaniach, pod warunkiem, że obie wielkości 

opakowań przedmiotowych leków znajdują się w aktualnym wykazie refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

 

Equoral 25 mg 2 op 

Equoral 50 mg 2 op 

 Equoral 100 mg 2 op 

Pacjent  zamiast leku w dawce 100 mg chce otrzymać większa ilość opakowań dawki 50 mg. Ile można wydac? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku  
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U.02.183.1531): „Osoba 
realizująca receptę (…) może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie (…), jeżeli 
dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej 
zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji 
czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie (…)”. 
 

20.  

Rp. Accucheck 10 op. 

s. 4-6 oznaczeń 

Ile można wydać ? 

 

Odpowiedź: 

Przy braku dawkowania, wydajemy 100 sztuk pasków. Lekarz nie określił dokładnie czy 4-6 na dzień czy na 

tydzień. 

 

21.  

Rp. Tamoxifen Egis 

Czy można wydać Tamoxifen Ebewe? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 44 ust 1 i 2 :  ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011.122.696 ze zm.) „Osoba wydająca leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek 



poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na 

recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania 

różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza 

limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma 

obowiązek zapewnić dostępność tego leku. 

Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte 

refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena 

detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba 

uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany 

przepisanego leku.” 

22. Jeżeli w polu recepty „Oddział NFZ” lekarz wpisze „06R”- czy można wydać na zniżkę? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie recept lekarskich z dnia 8 

marca 2012 roku ( Dz. U. 2014. 319. j.t.), którego  § 16 ust. 4 pkt. 3 brzmi:  „osoba wydająca realizuje receptę, 

na której: zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące reklamy 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych”, a zatem 

receptę na której zapisano oddział Nfz jako „06R’’ można zrealizować z należną pacjentowi refundacją.  

23. 

Recepta przepisana na lek robiony np. 500 g. maści . Czy na życzenie pacjenta można zmniejszyć ilość np. 100 

lub 200 g. 

 

Odpowiedź: 

Tak, na życzenie pacjenta można zmniejszyć ilość leku robionego.  

Ilość składników zmniejszamy proporcjonalnie, fakt ten odnotowujemy na rewersie recepty. 

 

24. 

Rp.  

Tertensif SR  2 op. 

Controloc 20 28 tabl. 2 op. 

Data wystawienia: 1.07.2014 

Data realizacji od: 30.07.2014 

Pacjent przyszedł 29.08.2014 realizować receptę – czy recepta jest ważna? Jak dokładnie wyliczyć termin 

ważności tej recepty? 

 

Odpowiedź:  

Tak, recepta jest ważna. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept (Dz.U.2012.260 z późn. zm.), którego §17 ust. 1 stanowi: „Termin 

realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia,  

a w przypadkach określonych w § 8 ust. 3, 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie 

daty realizacji "od dnia". 

Zgodnie z kodeksem cywilnym (Dz.U.2014.121 j.t.), którego art. 111 § 1 stanowi: „Termin oznaczony w dniach 

kończy się z upływem ostatniego dnia” oraz § 2 „Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne 

zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.”. 

 

 

25. 

Clopixol depot 02g/ml 10 amp. 

S. co 14 dni 1,5 amp. 

Ile wydać? 



 

Odpowiedź:  

Wydajemy 10 ampułek.  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept (Dz.U.2012.260 z póżn. zm.), którego §8 ust. 1 stanowi: „Osoba 

wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie (…) podając na recepcie 

sposób dawkowania – ilość leku (…) niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania 

wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania”. 

 

26. 

Rp.  

Gensulin R 2 op.  

S. 10 j. rano 

Data wystawienia: 4.07.2014 

Data realizacji od: 03.08.2014 

Pacjent przyszedł 02.09.2014 realizować receptę – czy recepta jest ważna, ile wydać? 

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich 

(Dz.U.2014.319 j.t.), którego § 17 ust.1 „Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej 

wystawienia (…) Art. 111. § 1.KC stanowi: „Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.”  

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu 

terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Recepta jest ważna. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich 

(Dz.U.2014.319 j.t), którego § 18 ust. 1 pkt 3 stanowi: „Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się: (…) w ilości przeznaczonej do maksymalnie 120 

dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.”. Z dawkowania 

wynika, że można wydać 4 amp. Gensulin R. a 3 ml. a 5 wkładów. 

 

27. 

Rp.  

Alleric 15tab.  50% 

Refundowane jest 30 tabl. Czy można wydać na zniżkę? 

 

Odpowiedź: 

Wielkość opakowania wskazuje na Aleric Deslo, który nie podlega refundacji.   

 

28. 

Rp.  

Dexapolcort aerozol 1 op. a 60 ml. 50% 

Czy można wydać na zniżkę opakowanie 16,25 g? 

 

Odpowiedź:  

1 opakowanie 16,25 g jest równe 30 ml. Można wydać. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich 

(Dz.U.2012.260 z późn. zm.), którego § 13 ust. 1 stanowi: „Realizacja recepty obejmuje (…),  

jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej leków (…).” 

 

29. 

Data wystawienia 2.06.2014 

Data realizacji od 30.08.2014 

Między datami jest odstęp 90 dni. Czy można zrealizować? 

 
Odpowiedź.:   



Tak, można było zrealizować. 
30. 

Rp. 

Stilnox 80 tabl. IB 

Osiemset miligramów zolpidemu 

s. 1x1  

Czy można wydać Stilnox 40 tabl. i np. Zolpic 40 tabl.? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 13.1 Realizacja recepty obejmuje potwierdzenie realizacji recepty, jej otaksowanie oraz wydanie 
przepisanych na niej leków, (…). Ponadto art. 44 określający wydanie zamienników odnosi się do leków z 
Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, a nie leków spoza tych list. Należy 
wydać żądany lek, przy czym w Urzędowym wykazie leków Stilnox występuje wyłącznie w dawce 10 mg, w 
opakowaniach po 10 i 20 tabletek. W przypadku braki dawki na recepcie (vide załączony przykład) wydaje się 
najmniejszą zarejestrowaną dawkę leku. 
 

31. 

Czy słowne określenie ilości środka odurzającego może zawierać skrót jednostek miary: np.  mg .zamiast 

miligramów? 

  Odpowiedź. 

W piśmie MZ-POL-461-31/KP/14 Pani Małgorzata Szelachowska zastępca Dyrektora Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji pisze: 

W przypadku wpisywania na receptach jednostek miar uprzejmie informuję, że dopuszcza się stosowanie 

skrótów, gdyż wynika to z ogólnie przyjętego Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. 

 

32. 

Jak należy interpretować zmiany dotyczące zmian zapisów w sprawie recept lekarskich a w 

szczególności wypisywania leku recepturowego? 

Odpowiedzi: 

 - zwiększono ilość leku recepturowego na receptach nie określając czy potrzebne jest 

dawkowanie ,w związku z tym  nawet przy dziesięciokrotnej ilości leku na jednej recepcie 

dawkowanie NIE jest potrzebne  

 - możliwość rozpisania leku recepturowego na 16 recept dotyczy tylko punktu 2a, a więc 

tych recept i postaci leków, których może być w ilości 10cio krotnej.(maści, kremy. mazidła 

,pasty) Lekarz może wypisać każdą wielokrotność np.2x albo 3x bez  podania dawkowania.   

 - natomiast zapisano, że recept z punktu 2a (np. maści) może być do 16 na 120 dniowe 

stosowanie, więc lekarz może wystawić 16 recept, a na każdej z nich 10cio krotną ilość 

maści, czyli 100g x 10 na jednej recepcie x 16 recept = 16kg maści; 

- niezależnie od ilości leku recepturowego na jednej recepcie liczymy jedną taksę laborum i 

tyle ryczałtów ile jest ilości tego leku, przy 10cio krotności ryczałt x 10. 

 




