Zasady wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, pacjent ma prawo do refundowanych leków dostępnych:
- w aptece na receptę: leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego;
- w ramach leków stosowanych w programach lekowych;
- w ramach leków stosowanych w chemioterapii;
określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Receptę na leki refundowane można zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która zawarła umowę
z NFZ na realizację recept. 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 uprawnionej, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisanych leków.

Dane pacjenta umieszczone na recepcie











imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,
adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
• miejsca zamieszkania albo
• miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
• urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo świadczeniodawcy, który
udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej albo
• „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,
identyfikator pacjenta (PESEL),
data urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych
zamieszczonych na recepcie,
kod uprawnień dodatkowych pacjenta, 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 (nr karty EKUZ),
numer paszportu albo 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 – jej numer,
identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca
zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:
o braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej - identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ wskazany zgodnie z art.
77 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej albo identyfikator
miejsca pełnienia służby wojskowej,
o osoby bezdomnej - identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ właściwy dla
miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby
świadczeniodawcy,
o pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do
świadczeń opieki zdrowotnej - znak „X” ,

o
o

symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby
uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji,
jeżeli pacjentowi przysługują uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca
receptę powinna umieścić na niej właściwy kod.

Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać „datę wystawienia”, „datę realizacji od dnia” - jeżeli dotyczy
oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i danymi osoby wystawiającej receptę - w formie nadruku, pieczątki
lub naklejki.

Ilość zaordynowanego leku
Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych gotowych lub środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy
recepturowy, a na recepcie wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny. W przypadku wystawienia więcej niż jednej recepty
w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w
pakiet.
Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:
1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie
określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie
nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;
2) podwójną ilość leku recepturowego, a w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści,
kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku
recepturowego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16
takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.
Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy
stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzonego w trybie
importu docelowego.
Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:
1) 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;
2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania - wyłącznie w
ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające
łącznie 120 dni.




Na jednej recepcie „Rpw” można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub
substancje psychotropowe.
Recepta „Rpw” 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.
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.

Ważność recept
Recepty wystawione przez osobę uprawnioną nie są ważne bezterminowo.

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:
1) 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
2) 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;
3) 120 dni od daty jej wystawienia na:
a) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane
z zagranicy dla pacjenta w ramach procedury importu docelowego;
b) produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
Termin realizacji recept „Rpw”, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub
substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.

Uprawnienia dodatkowe
Pacjent, któremu przysługują uprawnienia dodatkowe do zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne ma obowiązek przedstawić osobie uprawnionej wystawiającej
receptę dokument potwierdzający jego uprawnienia (jeżeli taki dokument został określony). Jeżeli osoba
uprawniona nie odnotowała uprawnień na recepcie, a pacjent posiada dokument, który je potwierdza, odpowiednią
adnotację na recepcie może uczynić osoba realizująca receptę w aptece. Wyjątkiem jest uprawnienie dodatkowe
pacjenta „Senior”, które może być wpisane na recepcie wyłącznie przez osobę uprawnioną wystawiającą receptę.

