Pytania z zebrań czerwiec 2015

1. Rp. Tramal SR 0,1
Czy można wydać Tramal retard ?
Można wydać Tramal retard.
2. Rp. Glucophage XR 1000 x 30 2 op. “R”
Wydajemy na “R” czy na 100% (zarejestrowany na 100%)
Należy wydać zgodnie z listą leków refundowanych.
3.Rp. Aleric tabl. a 30 tabl. – 30%
Czy można wydać ze zniżką Alerik Lora
Można wydać.
4. Fentanyl Actavis 25 μg/H
2 op a 5 plastrów
Dziesięć plastrów po 25 mikrogramów /h
Czy powyższy zapis jest prawidłowy?
Taki zapis jest nieprawidłowy.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych,
prekursorów kategorii 1i preparatów zawierających te środki lub substancje
§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje
psychotropowe zawiera oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty również ilość środka
odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną dodatkowo słownie.
5. Rp. Stilnox 10 mg
2 op a 20 tabl.
Dwieście miligramów substancji czynnej.
S. jedna tabl. na noc
Czy należy wydać 1 op. a 20 tabl.
Taki zapis jest nieprawidłowy.
6. Rp. „ZK” Encorton 100%
Jak wydać ?
Należy wydać na 100%.
7. Rp. Polfenon 150 mg 3 op a 60 tabl.
s. 2 x 1
Czy można wydać ze zniżką 9 op a 20 tabl.?

Można wydać ze zniżką 9 op. a 20 tabl. (180 tabl.), jeżeli na recepcie nie ma przy leku
oznaczenia X lub 100%.
8. Rp. Augmenti 457/5 ml. 1 op a 140 ml.
S. 2 x 4 ml
Czy można wydać ze zniżką opakowanie a 140 ml.?
Można wydać ze zniżką, jeżeli na recepcie nie ma przy leku oznaczenia X lub 100%.
9. Rp. Ins. Humalog 100 j.m/ml “R”
2 op x 5 wkładów
S. 50 x 1 jednostek podskórnie
Ile można wydać ze zniżką?
Zgodnie z §16.1.1.d. rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich.
1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub
niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących
przypadkach:
d) sposób dawkowania, o którym mowa w § 6.1.5a – osoba wydająca wydaje maksymalnie
dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w
przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze
opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10. Rp. Ins. Humulin N zaw do wstrz. 100 j.m./ ml.
2 x 5 wkładów
S. 1 x 1
Ile można wydać ze zniżką?
Zgodnie z §16.1.1.d.
1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub
niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących
przypadkach:
d) sposób dawkowania, o którym mowa w § 6.1.5.a – osoba wydająca wydaje maksymalnie
dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w
przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze
opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11. W części „Dane Świadczeniodawcy” w nadruku brak numer telefonu. Numer telefonu
jest na rewersie recepty w przybitej pieczątce.
Czy można receptę zrealizować ze zniżką?
Tak, zgodnie z §15 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich.

12. Rp. Opatrunek Granuflex 20 x 20 sztuk V (zapis tylko cyfrą rzymską)
S. Wiadomo
Ile można wydać ze zniżką?
1 op. x 1 szt., zgodnie z §16.1.4 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich
13. Na recepcie brak imienia i nazwiska lekarza. Jest tylko numer PWZ + kod kreskowy oraz
podpis.
Czy można uzupełnić dane lekarze i zrealizować ze zniżką?
Nie można uzupełnić , można tylko poprawić.
Zgodnie z §16.1.2b rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich:
jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem:
b) dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca
zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza je w komunikacie
elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w
art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;
14. Rp. Mentoli
1,0
Talci
10,0
Zinci oxydati 10,0
Glicerini
20,0
Aq. Dest.
100,0
Czy bez określenia postaci leku można zrealizować na ryczałt?
Można zrealizować zgodnie z §16.1.1.b
1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub
niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących
przypadkach:
b) postać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego – osoba wydająca określa ją na podstawie posiadanej wiedzy,
15. Jak wydać na zniżkę ?
- Biosotal 80 120 tabl.
S. 2 x dz.
4 op. x 30 tabl.
- Clexane 40 60 amp
S. 1 x dz.
6 op. x 10 amp.
- Rigevidon 6 op.
S. 1 x 1

4 op. x 21 tabl.
- Ins. Levemir 10 amp.
S. 12-14 jed/ 24 h
1 op. a 5 wkładów
16. Enarenal 20 x 60
Pacjent prosi o 1 op. Enarenal 10 x 60. Czy można wydać ze zniżką?
- Recepta pisana ręcznie. Poprawiony adres pacjenta i nr pesel, bez pieczątki i podpisu
lekarza.
Czy ,można wydać ze zniżką?
Nie można.

