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Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana wiadomości mailowej z dnia 28 października 2019 r. ws. realizacji 
recept elektronicznych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Pytanie nr 1
Czy zmniejszamy pacjentowi ilość po 30 dniu także o dni, które wynikają z 
mniejszego opakowania niż 30? Tzn., czy traci dawki, pomiędzy 29 dniem a kolejną 
datą realizacji? Czyli w tym przypadku 17 dawek?

Nie. Zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) po upływie 30 dni od daty jej 
wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta powinna być 
realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, przy czym w przypadku 
produktu leczniczego 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. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na treść opublikowanego na stronie 
Ministerstwa Zdrowia komunikatu ws. pomniejszania ilości wydawanego leku przy 
częściowej realizacji e-recepty (link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-
ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty). W myśl ww. komunikatu 
w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, pomniejszenie ilości 
wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie 
przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.
W związku z powyższym skoro w opisanym przez Pana przypadku pacjent wykupił 
pierwsze opakowanie leku przed upływem 30 dnia od wystawienia recepty (29 dnia), to 
nie należy mu odliczać żadnej ilości produktu leczniczego w ramach pierwszej, jak i 
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kolejnych częściowych realizacji recepty (oczywiście w ramach kolejnych częściowych 
realizacji należy wydawać leki w ilości pomniejszonej o wcześniej wykupione przez 
pacjenta opakowania).

Pytanie nr 2 i 3
2. Czy wykupioną za pierwszym razem ilość zalicza się pacjentowi na poczet 
kuracji biegnącej od momentu wystawienia recepty? 
3. Czy może kurację liczymy dopiero od momentu wykupienia? W tej sytuacji 
pacjentowi przepadnie, choć nie powinno, więcej dawek?

Jak wskazano powyżej, w przypadku realizacji recepty w częściach ilość wydawanego 
produktu leczniczego należy stosownie pomniejszyć o dni stosowania, które już 
upłynęły, tylko przy pierwszej częściowej realizacji recepty elektronicznej i tylko, jeśli 
pacjent uda się do apteki po wydanie pierwszej części zapisanej ilości leku po upływie 
30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 
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