Recepta
Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z
prośbą o wydanie leku
Wzór recepty

Części recepty
1. Inscriptio - Nagłówek recepty
2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego
3. Praepositio (Invocatio) - polecenie lekarza do farmaceuty i ogranicza się do
słowa weź, tj. Recipe, zapisane w skróconej formie - Rp.
4. Praescriptio (Ordinatio) - zapisane środki lecznicze
5. Subscriptio - wskazówki dla farmaceuty
6. Signatura (D.S.) - wskazówki dla pacjenta
7. Datum - Data
8. Nomen medici - Nazwisko lekarza

2. Dane dotyczące wystawiającego
Nazwę zakładu opieki zdrowotnej
Adres wykonania świadczenia
Nr telefonu
Nr REGON
3. Pole - Oddział NFZ
Musi zawierać tylko jedno z poniższych:
• Numer oddziału NFZ
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.

• Symbol europejskiego państwa dla pacjentów z UE
Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.

• Znak „X” - w przypadku pacjentów nieubezpieczonych
4. Kod uprawnień dodatkowych
W tym polu należy wpisać kod uprawnień dodatkowych, a jeżeli pacjentowi nie
przysługują takie uprawnienia znak „X”
Wybrane uprawnienia:
• IB - Inwalida Wojenny
• IW - Inwalida Wojskowy
• ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
• PO - Osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony
• CN - Nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu
• DN - Nieubezpieczeni do ukończenia 18. roku życia
• S - Świadczeniobiorcy po ukończeniu 75. roku życia
• AZ - Uprawnieni pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących
wyroby zawierające azbest
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r.

W przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień dodatkowych należy również
bezwzględnie pamiętać o wpisaniu numeru w polu Oddział NFZ

5. Rodzaje odpłatności
• B - bezpłatnie do wysokości limitu
• R - za odpłatnością ryczałtową
• 30% - za odpłatnością 30% limitu finansowania
• 50% - za odpłatnością 50% limitu finansowania
• „X” lub 100%
• P - najniższa odpłatność wynikająca z wykazu
Odpłatność należy osobno wpisywać dla każdej pozycji leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
Należy pamiętać, że w przypadku nieustalenia przez osobę wystawiającą receptę
odpłatności, jeżeli preparat występuje na liście leków refundowanych zostanie
on wydany pacjentowi z refundacją
9 - 11. Dane dotyczące pacjenta
W polu Pacjent powinny być umieszczone następujące informacje:
• Imię i nazwisko
• Pełny adres zamieszkania
• Nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu)
• Wiek - w przypadku pacjenta do lat 18
• Lata oraz miesiące
• PESEL (może być dodatkowo wyrażony kodem kreskowym)
• W przypadku dziecka do 1 roku życia, można wpisać PESEL jednego z
prawnych opiekunów wraz z odpowiednią adnotacją o zamieszczeniu numeru
PESEL osoby innej niż pacjent (np. dane matki) i podpisem osoby uprawnionej
12. Dane dotyczące przepisywanych leków
Ile leków można zapisać na jednej recepcie
• Leki oficynalne - 5
• Leki magistralne - 1
• Leki psychotropowe lub odurzające - 1

Na jednej recepcie można zapisać:
A) Bez podania sposobu dawkowania:
• ilość leku odpowiadającą 2 najmniejszym refundowanym opakowaniom
• ilość doustnego środka antykoncepcyjnego na 6 miesięcy
• 100 sztuk strzykawek do insuliny z igłami
• 100 sztuk pasków diagnostycznych
B) Podając sposób dawkowania:
• ilość leku na maksymalnie 120 dni kuracji
Leki refundowane wydawane są w pełnych opakowaniach
Wyjątki stanowią:
• Antybiotyki do stosowania wewnętrznego
• Leki w postaciach parenteralnych
• Leki o kategorii dostępności Rpw
• Leków zawierających substancje psychotropową z grupy III-P i IV-P
• Leków zawierających środki odurzające z grupy II-N
Dane dotyczące leku oficynalnego powinny zawierać:
1. Nazwa leku
2. Dawka
3. Postać leku
4. Ilości leku
5. Sposób dawkowania
6. Odpłatność
13 - 14. Data wystawienia oraz data realizacji od
Terminy realizacji (ważności) recept:
• Nie może przekroczyć 30 dni od dnia jej wystawienia lub 30 dni
liczonych od dnia „data realizacji”
• Antybiotyki do stosowania wewnętrznego i parenteralne - 7 dni od dnia
jej wystawienia lub 7 dni liczonych od dnia „data realizacji”
• Środki odurzające I-N oraz psychotropowe II-P (Rpw) - 30 dni
• Indywidualne preparaty immunologiczne - 120 dni
• Import docelowy - 120 dni

15. Dodatkowe informacje
Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,
można dodatkowo zamieścić:
1) polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji „Cito” lub innej
równoważnej
Cito = szybko
Citissime = niezwłocznie
Statim = natychmiast
2) zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”, przy
pozycji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobu medycznego, którego dotyczy
Poprawki na druku recepty
Na recepcie mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę
wystawiającą receptę. Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia
własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy
poprawianej informacji.
Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz.U.2012 poz.260)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1 z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014 poz.1239)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i
preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.2014 poz.1172)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016 poz. 1261)
Nowak P., Herman Z., Brusa R., (red.): Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i
stomatologii, Katowice 2005, Wydawnictwo Kwieciński, s. 10 - 25
Jachowicz R. (red.), Receptura apteczna - podręcznik dla studentów farmacji, Wydanie I,
Warszawa 2004, 2005, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 9 - 37

Na pierwsze ćwiczenia obowiązuje znajomość rozporządzeń

