
Komunikat! 
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów wystawiania recept na leki 
recepturowe uważamy, że leki zapisywane na tych receptach powinny być przepisywane 
poprzez podanie ich składu przy użyciu nazw surowców farmaceutycznych. Leki recepturowe 
powinny być zapisywane zgodnie z aktualną wiedzą z TPL i tak np. dopuszczalne jest 
podawanie procentowego stężenia przepisywanych roztworów surowców farmaceutycznych  
np. 3% Sol. Acidi borici 30.0 .                             
Według OIA wynika to z zapisów w obowiązujących aktach prawnych dotyczących 
wystawiania recept, gdzie zawsze używa się określenia „surowce farmaceutyczne”:  

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. w sprawie wydawania z apteki 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych §3.1. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.01.2011 r. w sprawie wykazów leków , które mogą 
być traktowane jako surowce farmaceutyczne …..  § 5. punkt 1. 1, §6. Punkt 1. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich § 7. Punkt  2 
Nazwy gotowych leków recepturowych, preparatów galenowych lub roztworów 
zapasowych takich jak np.: Maść Mikulicza, Sol. Erlenmayerii, Proszki Laryngologiczne, 
Mixt. Nervinae itp. nie powinny być stosowane.  Podobna jest również opinia uzyskana 
przez nas z Zakładu Technologii Postaci Leków i Biofarmacji Wydziału Farmacji CM UJ. 
Studenci są uczeni na zajęciach w trakcie studiów farmaceutycznych w/w składów 
preparatów, jednakże ze względów na bezpieczeństwo pacjentów leki te powinny być 
rozpisane na poszczególne surowce farmaceutyczne. 

Na nasze zapytanie, z którym zwróciliśmy się do MOW NFZ otrzymaliśmy odpowiedź od  
Pani mgr farm. Izabeli Obarskiej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, którą przytaczamy 
Państwu poniżej: 
 
„Rozumiem Pani argumentację, aczkolwiek wszystkie przytoczone przez Panią nazwy 
zarówno farmakopealne, zwyczajowe jak również ich synonimy są powszechnie znane dla 
każdego farmaceuty, a ich skład jest stały i niezmienny. Nawet jeśli farmaceuta nie zna składu 
np. soli Erlenmayera to znajduje się ona w w Farmakopeii, która jest w każdej Aptece.  
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej pragnę jednak zaznaczyć, iż niedopuszczalna 
jest oczywiście sytuacja z lekami zawierającymi w swoim składzie substancje psychotropowe. 
Z przytoczonych przez Państwa przepisów nie wynika również bezpośrednio konieczność 
zapisywania leków wyłącznie w rozbiciu na surowce farmaceutyczne. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku 
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 
02.183.1531): „Osoba sporządzająca lek recepturowy stosuje (…) surowce 
farmaceutyczne niezbędne do przygotowania danej postaci leku recepturowego”, oraz 
zgodnie z  § 5 rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu 
leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty 
ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy 
opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. 
11.23.126), „Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje: wartość użytych 
surowców farmaceutycznych (…)”.  
W związku z powyższym wydaje się, iż nie ma podstaw prawnych aby recepty takie nie 
podlegały refundacji.” 
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