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Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana wiadomości mailowej z dnia 30 października 2019 r. ws. realizacji 
recept elektronicznych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Pytanie nr 1
Czy można "zaokrąglić" do najmniejszego refundowanego (28 tabl.) opakowania, 
skoro Polpril nie jest lekiem, który można dzielić? 

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.

W związku z faktem, iż przywołany przepis, nie precyzuje żadnego wyjątku dotyczącego 
leków refundowanych, w powyżej określonym przypadku należy wydać lek w 
najmniejszym opakowaniu dopuszczonym do obrotu. Może to zatem być najmniejsze 
opakowanie objęte refundacją. Jednakże jeśli refundacji podlega tylko opakowanie 
produktu leczniczego większe od najmniejszego dopuszczonego do obrotu, to 
pacjentowi należy wydać najmniejsze opakowanie leku dopuszczone do obrotu za pełną 
odpłatnością. 

Jednocześnie – w kontekście pomniejszania ilości wydawanego leku przy częściowej 
realizacji e-recepty – pragnę zwrócić uwagę na treść opublikowanego na stronie 
Ministerstwa Zdrowia komunikatu (link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-
ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty). W myśl ww. komunikatu 
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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.

Pytanie nr 2 
Czy pacjent musi iść po nową receptę, ponieważ spóźnił się z wykupieniem leków?

Jak wskazano powyżej, w przypadku konieczności wydania pacjentowi najmniejszego 
opakowania leku w związku z dyspozycją art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne, pacjent powinien otrzymać najmniejsze opakowanie leku dopuszczone 
do obrotu. O ile podlega ono refundacji, to należy wydać je w cenie uwzględniającej 
kwotę refundacji. Jeżeli natomiast nie jest ono objęte refundacją pacjent powinien 
otrzymać je za pełną odpłatnością, a jeśli pacjent będzie chciał uzyskać produkt 
leczniczy refundowany, będzie musiał ponownie udać się do lekarza celem wystawienia 
nowej recepty. 

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 

Dyrektor 
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