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Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

24.05.2012r.  Pismo MZ z dnia 11 maja 2012r. w sprawie możliwości wypisywania na recepcie w
przypadku leku recepturowego jego nazwy zwyczajowej
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Polityki Lekowej i Farmacji
MZPLO460152961/KP/12
Warszawa, 20120511

Pani
Dr n. farm. Elwira Talejko
Konsultant Krajowy
w dziedzinie farmacji aptecznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Szanowna Pani,
W nawiązaniu do pisma z dnia 13 kwietnia 2012 r., uprzejmie informuje co następuje.
Mając na uwadze przepis § 6 ust. l pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, który
stanowi, że: „...ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku
recepturowego  jego skład" należy wskazać, że na receptę w przypadku leków recepturowych wystarczy wpisać ich nazwę zwyczajową
np. Mixtura Nervina. bez potrzeby wpisywania jej wyszczególnionych składników i tak zapisana powinna podlegać ona refundacji. Wynika
to z faktu zamieszczenia w Farmakopei Polskiej spisu i ilości surowców shlżących do sporządzania leków recepturowych, w związku z
tym farmaceuta nie potrzebuje ich szczegółowego rozpisania na recepcie przez lekarza.
Dodatkowo, art. 6 ust. 5 ustawy  dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. JU. z 2011 r. Nr 122, po:. 696 z późn. zm.j wskazuje, że leki recepturowe
przygotowywane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu
refundacja, tej refundacji podlegają. Z brzmienia niniejszego przepisu można wywnioskować, że na recepcie można zapisać nazwę
zwyczajowa leku recepturowego, która jest powszechnie znana i występuje w podręcznikach do receptury, bez
konieczności wpisywania nazw i ilości poszczególnych surowców koniecznych do sporządzenia takiego leku.
W przypadku leków aptecznych, które są sporządzane wg. receptur opracowanych i opublikowanych w Farmakopei Polskiej, również
należałoby przyjąć, że wystarczy na recepcie refundowanej wpisać wyłącznie ich nazwę powszechnie stosowana, gdyż ich skład jest
powszechnie znany i zrozumiały przez farmaceutów.
Odnosząc się do sposobu zapisywania Jlości składnika" na recepcie w przypadku leków recepturowych i aptecznych, należy stwierdzić,
że może on być podany w procentach. Zgodnie z § 7 wskazanego rozporządzenia ilość leku recepturowego może być zapisana na
recepcie oirami arabskimi lub słownie a wyrażenie procentowa niewątpliwie spełnia niniejsze wymagania, gdyż zapisane jest m.in.
liczba arabską.
Z poważaniem
Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji
Artur Fałek
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