Można poprawić w aptece jeżeli wpisano błędnie lub nieczytelnie:
1. Dane świadczeniodawcy:
‐ nazwę firmy
‐ adres wykonania świadczenia
‐ numer telefonu
‐ numer regon
2. Dane pacjenta:
‐ imię i nazwisko
‐ adres
‐ wiek – dla pacjenta do 18 roku życia, jeśli nie wynika z wypisanego nr PESEL
‐ PESEL
‐ numer poświadczenia w ramach przepisów o koordynacji w UE
‐ symbol uprawnień dodatkowych (IB, IW, ZCHDK itp.) można dopisać,
‐ dane osoby wystawiającej – w tym imię i nazwisko oraz nr PWZ
Odpowiedzi na pytania z zebrań w dniach 23‐25.04. 2012 r.
1. Czy „NZ”, nie zmieniać musi być przy konkretnym leku na recepcie? Jeżeli jest taka pieczatka na
recepcie, to mamy rozumieć, że dotyczy to wszystkich leków na tej recepcie?
Adnotacja „NZ” musi dotyczyć konkretnego leku i musi być umieszczona przy nim.
2. Jeżeli nie wyraźnie wpisano symbol oddziału NFZ czy można poprawić?
Symbolu płatnika niemożna poprawić ani dopisać.
3. Jeżeli przepisano 1op. (60 tabl.) np. Kalipoz to czy można wydać 2 op. po 30 i dowrotnie?
Można wydać 1 op. 60 tabl. lub 2 op. po 30 tabl. Dotyczy to również innych leków
występujących w kilku wielkościach opakowań.
4. Jeżeli nie ma zaznaczonej na recepcie odpłatności , ani 100% lub X lek wydajemy zgodnie z
odpłatnością z listy leków refundowanych. W przypadku jednej odpłatności –wydajemy lek z
tą odpłatnością, a jeżeli są dwie lub więcej, to z najwyższą, np. odpłatność na liście B,R, 30% to
wydajemy z odpłatnością 30%.
5. Na recepcie wypisano kilka leków refundowanych. Przy dwóch zaznaczono odpłatność, przy
pozostałych nie. Jak liczyć pozostałe, ze zniżką czy na 100%?
Leki wydajęmy ze zniżką tak jak w punkcie 4.
6. Jak rozumieć w jednej odpłatności – 100%, czy 100% i R lub 100% i 50% ?
Odpłatność leków refundowanych dotyczy listy leków refundowanych i odpłatności na tych
listach czyli B, R, 30% i 50%.
7. Jeżeli w uprawnieniach jest zaznaczone IB to jaka będzie odpłatność :
Rp.
Signopam 20 tabl. 100%
Zgodnie z art. 46. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych osobom o uprawnieniach wynikających z tego artykułu

przysługują bezpłatnie leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wpisanie odpłatności nie dyskwalifikuje przysługujących im uprawnień do bezpłatnego
zaopatrzenia.
8. Czy do pełnienia obowiązków kierownika apteki ( do 30 dni) może się zobowiązać właścicielka
apteki zatrudniona jako kierownik w innej aptece?
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika musi być zatrudniona w aptece w której
będzie pełnić obowiązki.
9. Proszę wyjaśnić jeszcze raz kwestię wydawania zamienników?
Kwestię wydawania zamienników reguluje art. 44 ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r.
10. Jeżeli na recepcie złożonej jest cignolina?
Na recepcie mogą być używane synonimy nazw surowców farmaceutycznych.
11. Czy antybiotyk może być wypisany na recepcie z odroczoną datą?
Nie może być.
12. Czy wystarczy pieczątka mgr farm. na awersie recepty jeśli receptę realizuje technik na której
jest lek z wykazu A.
Technik farmacji niektóre czynności w aptece wykonuje pod nadzorem magistra, dlatego też
taka recepta musi być potwierdzona przez magistra farmacji
13. Realizacja recepty na 90 dni, ilość leku najbardziej zbliżona – czy może być wiecej?
W zależności od przepisanego leku i jego wielkości opakowania można wydać więcej lub mniej
leku. Kwestie tą reguluje paragraf 18 i 19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z dnia
08.03.2012 r.
14. Pacjent ma na recepcie 2 op. Madoparu 125, lekarz nie określił postaci leku?
Osoba wydająca określa postać leku na podstawie posiadanej wiedzy.

Odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania była konsultowana z pracownikami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

