
Pytania ze spotkania  z dnia 12 kwietnia 2015 r. 
 
 
1. Jeżeli na Rp  lekarz zaordynował: 

Alkeran 2 op.  
s.20 tabl. przez 2 dni  
to należy wydać jedno opakowanie – 25 tabl, czy 2 opakowania po 25 tabl  ? 
 
Odpowiedź:  

Nie można  takiej recepty zrealizować .   
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 8 marca 2012 r.  w sprawie recept lekarskich ( t.j. 
Dz.U. z 2014 Nr 319 z późn. zm) zwany dalej „ rozporządzeniem w sprawie recept”  
§ 16 ust. 2   „ Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania  i sposobu 
dawkowania podanego na recepcie  wynikają różne ilości  leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego , wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejsze z nich, jako 
ilość  przepisaną przez osobę wystawiającą receptę .  
 
W przedmiotowej sprawie z  zestawienia  danych wynika, że najmniejszą wartością jest 20 tabletek, 
zaś najmniejsze  opakowanie  zarejestrowane  na listach refundowanych to 25 tabletek, wobec czego 
brak jest możliwości realizacji takiej recepty.  

 
2. Czy można  dzielić  leki zawierające  środki odurzające  z grupy II-N ? 
 
       Odpowiedź:  
Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich : Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany 
gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i 
numerem serii w opakowaniu własnym apteki, osoba wydająca  antybiotyk do stosowania 
wewnętrznego, lek przypisany w postaciach parenteralnych, lek posiadający kategorię dostępności 
„ Rpw” lub leki zawierające  substancje psychotropowe z grup III-P i IV –P oraz leki zawierających 
środki odurzające z  grupy II-N określone w ustawie  o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli  ilość 
leku zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej  na recepcie, jednak 
nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają 
opakowania bezpośrednie.  
 
3. Jeżeli lekarz  napisze na recepcie  lek:  Ortanol 20 mg 28 tabl s.1x1 
to  należy zamówić lek z importu i wydać na 100% czy wydać lek Ortanol Plus 20 mg 28 tabl na 
zniżkę? 
Odpowiedź: 
Jeżeli pacjent jest ubezpieczony,   to należy wydać Ortanol Plus 28 tabl na zniżkę .  
Zgodnie z  § 6 ust. 1  pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept : Dane  dotyczące przepisanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują : 1 . 
nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną ( międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową 
nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia  żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich 
nazwę  skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny: 
 
4. Jak traktować zapis lekarza na recepcie „ No 2 „ czy jako dwie ampułki, czy jako dwa 

opakowania ? 
Odpowiedź: 
 
Należy traktować jako 2  ampułki ( brak określenia „ op” , „ lag”) 



 
Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie recept : „ Ilość leku, leku recepturowego, środka 
spożywczego przeznaczenia  żywieniowego, wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego 
przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego określa się cyframi arabskimi  lub słownie, a 
ilość surowca  farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia  leku recepturowego będącego 
środkiem , przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku, można również określić wyrazami „ 
ilość odpowiednia”, „ quantum satis” lub „q.s.”  
 
 
5. Jeżeli na recepcie jest napisany lek : Zinnat 500, Amlopin 10, a my wydajemy z importu, czy 

należy zamieszczać w systemie jako odpowiednik? 
Odpowiedź:  
Nie  
 
6. Czy do wyceny  niejałowej postaci leku recepturowego można  wyceniać jałowe opakowania? 
 
 
Zgodnie z  § 4 rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które 
mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych ( Dz.U. z 
2012  Nr 1259 )  
Koszt  sporządzenia leku recepturowego obejmuje: 
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych  dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, w tym 

leków gotowych: 
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia 
b) innych leków niż określonych w lit. A , zamieszczonych w wykazie  refundowanych leków. 

Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
pod warunkiem, że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera 
dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku 
gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie; 

c) wartość opakowań 
d) koszt wykonania leku recepturowego ( taksa laborum). 

 
Treść § 5 ust 1 cyt. wyżej rozporządzenia  określa, że : Wartość użytych surowców farmaceutycznych i 
opakowań ustala się na podstawie  ceny hurtowej. Do wartości użytych surowców farmaceutycznych 
nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Do 
wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.  
 
Sporządzanie w warunkach aseptycznych  określonych w rozporządzeniu  postaci leku ma wpływ na  
wysokość taksy laborum   ( § 6 rozporządzenia), wynoszącej  24,66 zł dla postaci leków wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 , tj.  
- kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach 

aseptycznych 
- czopków, globulek, pręcików, roztworów , mikstur, zawiesin oraz emulsji do  użytku 

wewnętrznego, płynnych leków do stosowania zewnętrznego , maści, kremów, mazideł, past oraz 
żeli- sporządzanych w warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami FP lub zgodnie z 
umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lub zawierających antybiotyk .  

 
 
7. Czy lek o tym samym kodzie EAN  należy zamieszczać jako odpowiednik , np. 

Olfen Uno 150 x 30 
Dicloratio   150 x 30  
 



Opowiedź: 
Leki o tym samym kodzie EAN  są traktowane jako ten sam lek i nie są  odpowiednikiem , lecz ich 
wydanie stanowi  realizację tego samego leku z list refundowanych . 
 
Przy okazji przypominam:  
 
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( t.j. Dz.U. 2015 nr 345) określa w art. 2 
pkt 13 lit. A definicję odpowiednika w przypadku leku „ lek zawierający tę samą substancję 
czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci 
farmaceutycznej „ 
Obowiązki i uprawnienia  apteki w zakresie odpowiedników  określa art. 44 ustawy 
refundacyjnej: 
„ 1. Osoba wydająca leki, środki spoż. sp. przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte  
refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę  o możliwości nabycia leku objętego 
refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie , o tej samej nazwie międzynarodowej , dawce, 
postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym 
wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze 
środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek 
zapewnić dostępność tego leku.  
2. Osoba wydająca  leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne objęte refundacją  ma obowiązek , na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o 
którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na 
recepcie  . Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała  odpowiedniej adnotacji 
na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. „ 
 
 

8. Jeżeli lekarz przepisał  
        Effentora ( narkotyk) s. 3x podpoliczkowo  
        Czy może być takie dawkowanie bez określenia dziennego 
 
Odpowiedź: 
 
Lekarz nie określił sposobu dawkowania , wobec czego recepta nie może być zrealizowana .  
 
Zgodnie z  § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te 
środki lub substancje  ( Dz.U. z 2006 nr 169 poz.1216 z późn. zm) : 
1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje 

psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza 
zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania. 

2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe  grupy II-P 
można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 
łącznie 90 dni stosowania. 

3. Na  recepcie, o której mowa w ust. 1 , podaje się sposób dawkowania przepisanych środków 
odurzających lub substancji psychotropowych. 

4. Jeżeli ze wskazanego  przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można 
obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
osoba wydająca przyjmuje, że są  to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie  
określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji ( listy leków 
refundowanych ) , a w  przypadku leków niepodlegających refundacji- dwa najmniejsze 
opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium  RP.  



 
 


