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Pan 
Konrad Okurowski
dm.konrad@gmail.com

Szanowny Panie, 

w nawiązaniu do Pana wiadomości mailowej z dnia 13 stycznia 2020 r. ws. realizacji 
recept elektronicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Pytanie nr 1 
Czy w myśl komunikatu MZ z dnia 28.11 w sprawie pomniejszania ilości leku, jeżeli 
np. w grudniu 2019 lub w styczniu z oznaczeniem terminu ważności 365 dni, 
wypisano 2 op. leku bez podanego sposobu dawkowania i wydano pierwsze 
opakowanie w terminie 30 dni od daty wystawienia, dopuszczalne jest wydanie 
drugiego opakowania leku po upływie 30 dni od daty wystawienia? 
Czy raczej należy przyjąć wersję z poradnika CSIOZ nt. e-recepty, czyli że pacjent 
ma na zrealizowanie całości tylko 30 dni? Niestety poradnik zawiera przykład                 
z 1 op.

Z ogólnego brzmienia 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) oraz w związku z niewskazaniem w jego treści żadnych 
wyjątków od wyrażonej w nim zasady, należy wskazać, że komunikat ten znajduje 
zastosowanie do wszelkich przypadków częściowej realizacji recept elektronicznych. 

W opisanym przez Pana przykładzie na recepcie w postaci elektronicznej realizowanej 
częściowo w terminie 30 dni od dnia wystawienia nie podano sposobu dawkowania 
produktu leczniczego, dlatego też zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745, z późn. 
zm.) pacjentowi należy wydać maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, która nie 
jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w 
wykazie dla tego produktu leczniczego, a w przypadku produktów leczniczych 
niepodlegających refundacji - ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych 
opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z 
wyłączeniem przypadków, w których sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z 
przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii). Ponadto ponieważ pacjent dokonał 
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pierwszej częściowej realizacji danej recepty elektronicznej przed upływem 30 dni, tj. 
wydano mu jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie dla tego produktu 
leczniczego lub jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku leku nierefundowanego), to drugie najmniejsze 
opakowanie tego leku należy mu wydać w okresie ważności przedmiotowej recepty 
elektronicznej bez pomniejszenia ilości wydawanego produktu leczniczego.

Z poważaniem, 

Agnieszka Kister 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Sporządził: Magdalena Gąska - EZP


