ZESTAW PYTAŃ ZADANYCH NA ZEBRANIACH KIEROWNIKÓW

1. Zapis na recepcie
Rp. Clindamycin MIP 600 1op. a 16 tbl - bez określonej odpłatności i bez x
Czy można wydać na zniżkę odpowiednio z opakowań czy 30 –tabletkowych
znajdujących się na listach, czy też wydajemy na 100%, traktując ,ze lekarz miał
na myśli opakowanie niepodlegające
Odp. Przepisane zostało pełnopłatne opakowanie leku – należy wydać lek na 100%.
Na zniżkę można by było wydać, jeśli lekarz określiłby tylko ilość tabletek np.
Clindamycin MIP 600 16 tbl. Z opakowania 30-tabletkowego można by było wtedy
wydać 1 listek.
2. Jak wydać
Rp. Sotahexal 80 mg 2x60 tbl 30%
Na listach refundowane 20 tbl
30 tbl na 100%
Po 60 tbl nie ma
Odp. Przepisane zostało nieistniejące opakowanie leku – można wydać lek
refundowany; 6 op. po 20 tabl.
3. Velaxin ZK 75 mg 60 tbl 30%
28 tbl refundowane
30 tbl na 100%
Odp. Należy wydać lek refundowany 2x 28 tbl.
4. Recepta 75+
Przy lekach odpłatność P?
Odp. Należy wydać zgodnie z uprawnieniem S.
5. Rp Tulip 80 1op
Czy można wydać odpowiednik –ale niższą dawką np. Atorvagen 40 ?
Odp. Tak. W obydwu preparatach występuje substancja atorvastatinum . Można
zamienić lek oraz wydać lek z niższą dawką zgodnie z rozporzadzeniem MZ z dnia 18
października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów
medycznych
§ 2. 4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w
dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, 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
lub w zapotrzebowaniu.
6. Rp Jeżeli mam poprawkę przy dawkowaniu np. DS. 1 x 1
Czy taka recepta może być jako refundowana czy musi być podbita przez lekarza
i czy całą recepta na 100% czy tylko pozycja leku?
Odp. Każda poprawka na recepcie musi zostać potwierdzona przez osobę
wystawiającą. W tym przypadku apteka realizuje wszystkie leki umieszczone na
recepcie z refundacją, natomiast w przypadku leku, gdzie zostało poprawione
dawkowanie należy wydać dwa najmniejsze opakowanie ze zniżką.
Zgodnie z par. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia MZ ws. recept lekarskich
(Dz.U.2016.62)
§ 16. 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:
1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny
z rozporządzeniem:
d) sposób dawkowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. 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,

7. Na recepcie mam wypisane Zolaxa 5mg 56 tabl odpłatność "R" S.2x1,
refundowane są opakowania po 30szt.
Moje pytanie brzmi czy mogę wydać na zniżkę 2opakowania po 30szt?
Odp. Można wydać Zolaxa 5mg x 30tabl 2 opakowania zgodnie z art. 44 ustawy
refundacyjnej (Dz.U. 2016.1536)
Art.44 2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w
opakowaniu zawierającym różną - o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na
recepcie.

8. Czy w związku z tym, że możemy wydawać droższe zamienniki dotyczy to
również leków wydawanych na IB.
Odp. Tak.

