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Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana wiadomości mailowej z dnia 12 listopada 2019 r. ws. realizacji 
recept na preparaty zawierające substancje psychotropowe, uprzejmie proszę o 
przyjęcie poniższego stanowiska.

Pytanie nr 1 
Jak postąpić z receptami na leki psychotropowe, które lekarze specjaliści 
wystawiają po 7.09.2019 r. (zmiana ustawy prawo farmaceutyczne/pakiet e-
zdrowia/ Dz. U. 2019 poz. 1590) z datą realizacji "od dnia"? Czy apteki mają 
odmawiać realizacji takich recept z datą realizacji powyżej 30 dni od daty 
wystawienia?

Na wstępie należy wskazać, iż art. 96a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2019 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) odnosi się do kwestii 
terminu realizacji recepty na preparaty zawierające substancje psychotropowe nie zaś 
możliwości wystawiania recept na tego rodzaju środki z naniesioną na recepcie datą 
realizacji „od dnia”. Drugie z ww. zagadnień uregulowane zostało natomiast w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. poz. 1889, z późn. zm.). Zgodnie 
z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia recepty, na których przepisano preparaty zawierające 
substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od 
daty ich wystawienia, z uwzględnieniem ust. 2 tego przepisu. Odnosi się on zatem 
jedynie do określonej grupy preparatów zawierających środki psychotropowe (II-P), 
natomiast żaden przepis rozporządzenia nie reguluje, czy recepty na preparaty 
zawierające środki psychotropowe grup innych niż II-P mogą być wystawiane z datą 
realizacji „od dnia” czy też jedynie z datą wystawienia danej recepty.
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W Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte prace nad projektem zmiany legislacyjnej 
polegającej na jednoznacznym przesądzeniu w przepisie ww. rozporządzenia, iż recepta 
na preparaty zawierające środki psychotropowe grup innych niż II-P może być 
wystawiona z datą realizacji „od dnia”. Ww. prace legislacyjne znajdują się obecnie na 
etapie uzgodnień publicznych. 

Pytanie nr 2 
Czy apteki mają odmawiać realizacji e-recept, gdzie ilość środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej będzie wyrażona słownie, a nie po nowemu, czyli 
"wyłącznie liczbowo"?

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, 
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje dokonano 
zmiany brzmienia § 6 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, nadając mu następujące 
brzmienie: na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub 
substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e 
lub 8 tej ustawy - jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, 
przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie. 

Mając na uwadze powyższe, ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
może zostać podana na recepcie elektronicznej liczbowo, słownie lub na oba te sposoby. 
A zatem recepta w postaci elektronicznej, na której ilość środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej została wyrażona na jeden z ww. sposobów, powinna zostać 
zrealizowana przez osobę wydającą leki w aptece.

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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