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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 września 2014 r.
Poz. 1239

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

.go

z dnia 11 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 319)
wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 8:

a)	w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3)	podając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.”,

b)	ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu
leków recepturowych.”,

c)	po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania
na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.”,

d)	ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba uprawniona może wystawić:

ww

1)	do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania;
2)	w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania
nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania;
3)	w przypadku recept, o których mowa w ust. 2a – do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie
łącznie 120-dniowego okresu stosowania.”;

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,
poz. 1672).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 95 i 1456,
z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004 i 1138.
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2)	w § 18:
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a)	w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)	w ilości przeznaczonej do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na
recepcie sposobu dawkowania.”,
b)	ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do
ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ww

w.
rcl

.go

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

