
                                                                                                                    Kraków, 18 kwietnia 2012 r. 

 

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie – odpowiedzi na 

postawione pytania: 

 

1. Czy w polu „Oddział NFZ” – może być wpisane oznaczenie  06 R czy tylko 06 ? 

 

Zgodnie z § 3.1 pkt.3  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  recept  lekarskich z dnia 8 marca 

2012r  (Dz.U.2012,  Poz.260)  recepta,  na  której  co  najmniej  jeden  z  przepisanych  leków,  środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia  żywieniowego, wyrobów medycznych , dla którego wydano 

decyzję  o  objęciu  refundacją  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  refundacji,  ma  być  wydany  za 

odpłatnością,  o  której mowa w  art.6  ust.2  ustawy  o  refundacji,   obejmuje:  identyfikator  płatnika: 

określony  w  załączniku  nr  2  do  rozporządzenia  identyfikator  Oddziału Wojewódzkiego  Funduszu 

właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, (…). 

 

2. Wypisano na recepcie Doxanorm 1 mg R – recepta dla kobiety. Jak zrealizować ? Czy apteka ma 

diagnozować chorobę? 

 

Zgodnie  z  §  16.1  pkt.1  lit.  h   rozporządzenia Ministra  Zdrowia w  sprawie  recept  lekarskich  z  dnia  

8 marca 2012r.  (Dz.U.2012, Poz.260),    jeżeli na  recepcie nie wpisano danych, wpisano  je w sposób 

nieczytelny,  błędny  lub  niezgodny  z  rozporządzeniem,  osoba  wydająca  może  ją  zrealizować  

w  następujących  przypadkach:  jeżeli  na  recepcie  nie wpisano, wpisano w  sposób  (…),  błędny   (…) 

odpłatność  :  w  przypadku  gdy  lek,  (…)  występuje  w  więcej  niż  jednej  odpłatności  w  wykazie 

refundowanych leków, (…) i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%”‐ osoba wydająca wydaje lek (…) 

za  najwyższą  odpłatnością  dla  tego  leku  (…)  określoną  w  tym  wykazie  zgodnie  z  aktualnym 

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27  lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych  leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. 

M. Z. 2012. 4), 

 

3. Recepta bez oznaczenia Oddziału NFZ, w uprawnieniach –DN lub CN, pozostałe elementy 

prawidłowe. Jak zrealizować? 



Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 08.164.1027 z póź. zm.): „Do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają 

prawo: (…)   inne, niż wymienione w pkt. 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub 

są w okresie ciąży, porodu i połogu”. Osoby te winny mieć na recepcie oznaczenie:  DN bądź CN  

w miejscu kodu uprawnień dodatkowych pacjenta oraz „X” w miejscu- oznaczenia Oddziału 

Funduszu, gdyż recepty takie finansowane są z budżetu państwa. 

 

4. Nazwa leku. Czy może być nazwa międzynarodowa, a jeżeli tak to jaki lek wydać? 

Zgodnie  z  §  6.  1  pkt.1  lit.  h   rozporządzenia Ministra  Zdrowia w  sprawie  recept  lekarskich  z  dnia  

8  marca  2012r.  (Dz.U.2012,  Poz.260),Dane  dotyczące  przepisanych  leków,  środków  spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: nazwę leku,(…)”. 

Rozporządzenie mówi o nazwie leku. Zgonie z art. 2 pkt.14 i 15 Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 

dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2008.45.271 tj), nazwą produktu leczniczego- jest nazwa nadana 

produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą 

powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem 

towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego. Nazwą powszechnie stosowaną – jest nazwa 

międzynarodowa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma – nazwa 

potoczna produktu leczniczego.  

 

5. Numery recept: stare wzory – stare zakresy, nowe wzory – nowe zakresy w świetle interpretacji MZ. 

 

Wzory  recept  i  zakresy  numeryczne  określa  §  31  punkt  1‐4  oraz  załącznik  nr  4  rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept  lekarskich (Dz. U. 12. 260). Z zapisów 

tych  jasno wynika,  że  stare druki  są honorowane  ze  starymi numerami,  a nowe wzory  z nowymi 

numerami.  Zapisy rozporządzenia są stanowiskiem MZ i aktem  prawnie nadrzędnym .  

 

6. Jak powinna być wypisana recepta „Pro Familie”, i jakie powinna zawierać elementy? 

Zgodnie z §   3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012  roku w sprawie recept 

lekarskich (Dz. U. 12. 260) recepta wystawiona przez osobę uprawnioną dla małżonka, zstępnych lub 

wstępnych w  linii prostej oraz rodzeństwa, w części przeznaczonej na wpisanie danych dotyczących 

pacjenta  osoba  uprawniona,  o  której mowa w  art.  2  pkt.  14  lit.  c  ustawy  o  refundacji, wpisuje  



a  osoba  uprawniona,  o  której mowa w  art.  2  pkt.14  lit.  a  i  b  ustawy  o  refundacji, może wpisać 

dodatkowo adnotację: „pro auctore” albo „pro familiae ” lub inne równoważne.   

Recepta taka powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy określone w rozporządzeniu.    

 

7. Recepta  np. 

Alevesco 160 120 dawek  

Kalipoz prolongatom 60 tabl. 

 

Czy można wydać dwa opakowania po 60 dawek, dwa opakowania po 30 tabl.? 

Zgodnie z §8 ust.1 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept 

lekarskich (Dz. U. 12. 260) ilość leku,(…) odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom tego leku . 

 

8. Paragraf  17 – data realizacji od dnia. Od którego dnia liczymy datę ? 

 

Zgodnie  z §17 ust.1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 8 marca 2012  roku w  sprawie  recept  

lekarskich (Dz. U. 12. 260) (….) termin realizacji liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji „od 

dnia”  liczymy od dnia  kolejnego.    Jednocześnie  rozporządzenie nie precyzuje dokładnie  jaki dzień 

przy obliczaniu terminu należy uznać za dzień pierwszy  i zastosowanie ma tu art.   111 § 2 kodeksu 

cywilnego: "jeżeli początkiem  terminu oznaczonego w dniach  jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia 

się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło" i liczenie terminu ważności recepty 

od dnia następnego po uwidocznionym na recepcie. 

 

 

9. Recepta na leki złożone. Jak powinna być wypisana –nazwa leku np.: Maść Mikulicza czy skład  

w postaci surowców farmaceutycznych? 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept 

lekarskich (Dz. U. 2012 Poz. 260), recepta na lek złożony musi zawierać jego skład. 

 

10. Wymogi formalno prawne w zakresie udzielania pełnomocnictwa do podpisywania rachunków 

refundacyjnych w imieniu kierownika apteki? 

 



Zgodnie z art. 88 ust. 4 Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2008. 

45.271 t. j.) Kierownik apteki wyznacza na czas swojej nieobecności spowodowanej chorobą lub 

urlopem, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 

ust. 4 pkt. 5. 

Wymagane jest pisemne upoważnienie z podpisem Kierownika Apteki. 

 


