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Prezes 

Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Częstochowie

Szanowny Panie Prezesie, 

w odpowiedzi na pismo z 28 października 2021 r. znak : L.Dz. 681/2021, skierowane 

do Ministerstwa Zdrowia z  uwagi na zapytania dotyczące realizacji recept, w tym 

odnoszące się do zapisów sposobu dawkowania, Departament Polityki Lekowej 

i Farmacji uprzejmie informuje co następuje. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424), które jako sposób 

dawkowania określa informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich 

stosowania, nie wskazuje określonego wzoru, czy szablonu jego zapisu, tak więc każdy 

zapis, który umożliwia osobie realizującej receptę określenie ilości leku, nie powinien 

budzić wątpliwości. 

Odnosząc się zatem do przedstawionych w piśmie sposobów dawkowania, w opinii 

Departamentu:

1. zapis: 1x1, 1*1, w odniesieniu do każdej stałej postaci leku do użytku wewnętrznego 

(tabletek. kapsułek, itd.); należy uznać za skrót zapisu 1 tabl. 1 raz dziennie; 

2. zapis: 1x2, 1*2 odnoszący się do czopków, ampułek do inhalacji i do zastrzyków, 

przezskórnych systemów terapeutycznych, opatrunków hydrożelowych, kropli do oczu 

i uszu oraz tym podobnych postaci do użytku zewnętrznego, dla których da się określić 

jednostkę dawkowania – analogicznie – należy rozumieć jako 1 czopek / ampułka / 

system / opatrunek / kropla 2 razy dziennie; 
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3. zapis: 1-0-2 należy rozumieć jako 1 jednostkę dawkowania (tabletkę, kroplę, czopek) 

rano i 2 jednostki wieczorem;

4. zapis: 1-1-1-1 odnoszący się do testów do badania glukozy we krwi, należy rozumieć 

jako 4 badania na dobę;

5. zapis: 5x (*) dz. odnoszący się do testów do badania glukozy należy rozumieć jako 

5 badań na dobę; 

6. zapis: 12-12-25 w przypadku insulin, należy rozumieć jako 12 j.m. rano, 12 j.m. 

w południe i 25 j.m. wieczorem, a jednostka dawkowania - j.m. - jest oczywista, gdyż 

odnosi się do leku dawkowanego tylko w jednostkach międzynarodowych; 

7. zapis: 20-20-20 w przypadku kropli doustnych należy rozumieć jako zapis 3 x dziennie 

po 20 kropli, a jednostką dawkowania jest kropla; 

8. zapis: 2*1 OP w odniesieniu do kropli ocznych należy rozumieć jako 2 razy dziennie 

1 kropla do prawego oka;

9. zapis: 1x1, od piątku do niedzieli albo 1x1, 2 razy w tygodniu jest prawidłowy i 

 upoważnia do wydania większej ilości niż dwa najmniejsze opakowania leku.

Wszystkie sposoby dawkowania są zapisane prawidłowo w związku z tym – zdaniem 

Departamentu –  osoba wydająca może wydać ilość leku na 120 lub 180 dni stosowania 

(zależnie od rodzaju recepty). 

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela słuszność realizacji częściowej 

recepty na lek recepturowy przepisany w krotności ilości „ryczałtowej". 

W opinii Departamentu zapis art. z art. 96a ust. 2 pkt 3 Prawa farmaceutycznego, który 

umożliwia przepisanie dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie podwójnej ilości 

leku recepturowego a w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, 

kremów, żeli, past do stosowania na skórę nawet dziesięciokrotną ilość leku 

recepturowego oraz biorąc pod uwagę różny okres przydatności do użycia leków 

recepturowych w zależności od użytych składników do ich sporządzenia sugeruje 

możliwość (a nawet konieczność) częściowej realizacji e-recepty na lek recepturowy. 

Trwałość leków jest bardzo zróżnicowana, maksymalna trwałość to 3 miesiące dla leków 

stałych i "bezwodnych", trwałość dla leków niejałowych (włączając preparaty 

zawierające wodę i środek konserwujący) to 30 dni, dla leków zawierające wodę 

(bez środków konserwujących) okres przydatności wynosi 7 dni ( dla przechowywanych 

w lodówce 14 dni). 



3

Okres przydatności do użycia leków recepturowych zależy od właściwości użytych 

substancji, ich terminu ważności oraz przeznaczenia leku recepturowego. Sporządzanie 

produktu leczniczego w aptece oraz określenie jego terminu przydatności do użycia 

powinno być zgodne z zasadami określonymi w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei 

Europejskiej albo innych odpowiednich farmakopeach uznawanych oficjalnie przez 

państwa członkowskie, obejmujące sporządzanie leków recepturowych i leków 

aptecznych. 

Z uwagi, że określenie terminu ważności leku recepturowego należy do fachowych 

zadań farmaceuty, to również decyzja o częściowej realizacji recepty na lek recepturowy 

musi wynikać przede wszystkim z szerokiej wiedzy farmaceuty. 

Termin kolejnej realizacji pozostałej „części” recepty nie został uregulowany (oczywiście 

musi być zrealizowana w okresu ważności recepty), tym samym termin kolejnego 

sporządzenia leku, jeżeli nie narzuca go sam pacjent, powinien wynikać z szacunków 

zużycia i trwałości leku. 

Za przyjęciem możliwości realizacji częściowej na lek recepturowy przemawia troska o 

 trwałość wykonanego w aptece leku. Pacjent otrzymuje wtedy jednorazowo ilość, którą 

jest w stanie zużyć w okresie trwałości leku. Słuszności przedstawionych powyżej racji 

nie trzeba tłumaczyć farmaceutom, którzy są w pełni świadomi skutków stosowania 

leków o niewłaściwej jakości (np. których okres przydatności minął), które nie dość, 

że nie wywołują oczekiwanego efektu terapeutycznego, to mogą doprowadzić do 

pogorszenia stanu pacjenta np. poprzez dodatkowe zakażenia, których leczenie staje 

się jeszcze trudniejsze i bardziej kosztowne. Wydawanie mniejszych „porcji” leków 

uprawdopodabnia całkowite zużycie leku o należytej jakości i zminimalizuje ilość 

niewykorzystanych leków wyrzucanych do śmieci. 

Kwestia weryfikacji czy e-recepta wystawiana jest zgodnie z uprawnieniami pielęgniarki 

czy położnej (w trybie samodzielnej ordynacji, czy w trybie kontynuacji terapii zaleconej 

przez lekarza) w opinii Departamentu nie leży w kompetencjach osoby realizującej 

receptę, czy też apteki. Zadaniem apteki jest wydanie leku pacjentowi, a nie 

kontrolowanie preskrypcji osoby upoważnionej do wystawiania recept. Zadanie to 

zgodnie z art. 61a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z  2021 r. poz. 1285) 

należy do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Co prawda w art. 96 ust 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne nakłada na farmaceutę 

uprawnienia odmowy realizacji recepty, gdy:
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a) powziął uzasadnione podejrzenie, że:

 produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, który ma zostać wydany w ramach usługi 

farmaceutycznej, może być zastosowany w celu pozamedycznym,

 recepta lub zapotrzebowanie, które mają być podstawą wydania produktu 

leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, nie są autentyczne,

b) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego na recepcie, do 

których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma 

możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,

c) od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku 

leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej,

d) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia,

e) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona 

recepta;

niemniej sytuacja ta dotyczy innego stanu faktycznego niż ten opisany w przedmiotowym 

piśmie.

Z poważaniem

Łukasz Szmulski 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/


		2021-12-22T08:06:25+0000
	Łukasz Szmulski




