Recepty i leki
Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, masz prawo do
refundowanych produktów (np. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, materiałów opatrunkowych). Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez
lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, pielęgniarkę i położną, które to osoby
posiadają uprawnienia do wystawiania recept. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie recept. Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej aptece (lub punkcie
aptecznym), która zawarła umowę z NFZ na realizację recept refundowanych. Taka apteka oznaczona
jest specjalną tablicą lub nalepką umieszczoną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, zawierającą
informację o zawarciu umowy oraz widoczne z zewnątrz logo NFZ.
Aby zapisany na recepcie lek refundowany mógł być wydany z właściwą odpłatnością, recepta powinna
być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące
świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące
przepisywanych leków.
JAKIE DANE PACJENTA POWINNY BYĆ UMIESZCZONE NA RECEPCIE
−
−

−
−
−

−

−

−

imię i nazwisko,
adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
• miejsca zamieszkania albo
• miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
• miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego
ośrodka pomocy społecznej
• w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, albo siedziby
świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby
bezdomnej,
wiek – w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL
znajdującego się na recepcie,
kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli
dotyczy,
numer poświadczenia, w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu
uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,
numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub
niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i
podpisem osoby uprawnionej, w przypadku pacjenta, który skończył 75 rok życia,
nieposiadającego numeru pesel – datę jego urodzenia,
numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w
przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer
Karty Polaka;
numer oddziału wojewódzkiego NFZ; w przypadku gdy adres pacjenta nie jest zgodny z
numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu, osoba wydająca może zrealizować receptę,

−

jeżeli przysługują Ci uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca receptę powinna umieścić
na niej właściwy kod.

Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać datę wystawienia, datę realizacji od (jeżeli jej nie
określono - znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i danymi osoby wystawiającej receptę
- w formie nadruku, pieczątki lub naklejki. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby
wypisującej powinna być opatrzona także każda poprawka.
WARTO WIEDZIEĆ
−
−

Na jednej recepcie w postaci papierowej może zostać przepisanych do 5 (pięciu) różnych
leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych.
Na jednej recepcie w postaci elektronicznej może zostać przepisany 1 lek gotowy, środek
spożywczy, wyrób medyczny. Pacjent może otrzymać pakiet recept elektronicznych.

Osoba przepisująca leki na recepcie lekarskiej może wystawić do 12 (dwanaście) recept na następujące
po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni, z zastrzeżeniem ,
że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120 (sto dwadzieścia) dni stosowania.
Osoba przepisująca leki na recepcie pielęgniarskiej może wystawić do 4 (czterech) recept na
następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 (sto dwadzieścia) dni, z
zastrzeżeniem, że dla jednego pacjenta może jednorazowo maksymalnie:
−

−

ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub
wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego
na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania –
wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Ważne! Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia
wszystkie niezbędne świadczenia - także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie
pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze
szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie
informacyjnej.

Ważność recept
Pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo. Najczęściej
ważność recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji
- jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych
leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty
immunologiczne).
TERMIN REALIZACJI RECEPTY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

−

−
−

−

30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, a w
przypadku recepty w postaci elektronicznej – 365 dni. Recepta w postaci elektronicznej, na
której nie zaznaczono terminu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie 30 dni
od daty jej wystawienia albo naniesienia na niej daty realizacji „od dnia”.
7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty
na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;
120 dni od daty jej wystawienia na:
• produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
• produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta;
30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe,
preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.

W PRZYPADKU REALIZACJI RECEPTY ELEKTRONICZNEJ:
−

−

−

po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od
dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od
daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną
pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na
recepcie sposobu dawkowania

przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość
uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się
wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

