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Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana wiadomości mailowej z dnia 21 listopada 2019 r. ws. częściowej 
realizacji e-recepty uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Pytania: 
� Czy prawidłowa jest interpretacja art. 96a ust. 7a ustawy Prawo 

farmaceutyczne polegająca na twierdzeniu, że pacjentowi odlicza się 
niewykorzystane dawki tylko wtedy, gdy pierwsza realizacja recepty 
następuje po 30 dniach od daty wystawienia?

� Innymi słowy czy pacjent, który wykupi częściowo np. 1 op. z wypisanych 
4 op. po 30 tabl. od razu w dniu wystawienia i pojawi się ponownie po 60 
dniach, dalej ma prawo do 3 op.? Czy raczej nie wykorzystał 30 tabl. i one 
mu przepadają, stąd zostaje do realizacji tylko 2 op.?

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 wystawienia recepty w 
postaci elektronicznej albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, powinna ona być 
realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty 
wystawienia tej recepty albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na treść opublikowanego na stronie Ministerstwa Zdrowia 
komunikatu ws. pomniejszania ilości wydawanego produktu leczniczego 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 po 
upływie 30 dni od daty wystawienia recepty elektronicznej albo naniesionej na niej daty 
realizacji „od dnia”, w przypadku gdy jest ona realizowana 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.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli pacjent, choćby częściowo, zrealizuje 
elektroniczną receptę przed upływem podstawowego 30-dniowego terminu od daty jej 
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wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to będzie mógł on otrzymać 
pełną ilość leku przepisaną na recepcie przez cały okres jej ważności (365 dni), z tym 
jednak zastrzeżeniem, iż jeśli pełna ilość leku przekraczałaby 180-dniowy okres 
stosowania, to wówczas po resztę leku pacjent powinien udać się do apteki kolejny raz 
zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawa 
farmaceutycznego. Natomiast o ile pacjent nie wykupi żadnej ilości leku przepisanego 
mu na recepcie elektronicznej przed upływem ww. 30-dniowego okresu, ilość 
wydawanego produktu leczniczego należy mu stosownie pomniejszyć tylko i wyłącznie 
przy pierwszej częściowej realizacji recepty w postaci elektronicznej.

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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