Kiedy e-recepta
jest ważna 365 dni?

Wersja 1.00 z dnia 24.01.2020
Aktualną wersję poradnika znajdziesz zawsze w serwisie ezdrowie.gov.pl

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z par.11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie recept e-recepta jest
ważna (tj. możliwa do realizacji) przez 365 dni od dnia jej wystawienia
lub oznaczenia „daty realizacji od”, jeżeli w części graficznej e-recepty
oznaczono „datę realizacji do” na 365 dni. W przypadku braku takiego
oznaczenia - e-recepta jest ważna 30 dni. Powyższe zasady nie dotyczą
e-recept na antybiotyki oraz preparaty immunologiczne,
których ważność wynosi zawsze odpowiednio 7 i 120 dni.
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— Przykład e-recepty
ważnej 365 dni
Numer umowy z NFZ dotyczący
świadczeń refundowanych (nie ma
związku z receptą refundowaną,
pole może być niewypełnione)
Informacja o dacie wystawienia
e-recepty

Dane pacjenta

Informacja o pracowniku
medycznym (również
asystencie medycznym,
jeśli dotyczy) wystawiającym
e-receptę

Informacja
o miejscu
wystawienia
e-recepty

Informacje o odroczonej dacie
realizacji e-recepty oraz terminie
końca ważności e-recepty
(Uwaga! „Data realizacji do”
nie dotyczy wyjątków określonych
w ustawie prawo farmaceutyczne)

Informacja
o poziomie
odpłatności

Informacje o danych
niezbędnych do refundacji
takich jak oddział NFZ
zamieszkania pacjenta oraz
uprawnienia dodatkowe
(jeśli występują)

Informacja o przepisanym leku,
liczbie przepisanych opakowań
oraz sposobie dawkowania
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Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie recept od dnia
1 stycznia 2020 roku poniżej wskazujemy termin ważności elektronicznej
recepty. Od dnia 1 stycznia 2020 roku termin ważności e-recepty
nie może przekroczyć:
1. 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia
• na recepcie w wersji papierowej osoba uprawniona może zapisać leku na okres
120 dniowej kuracji
• na recepcie w postaci elektronicznej osoba uprawniona może zapisać lek na
okres 360 dni kuracji, natomiast osoba realizująca receptę wydaje jednorazowo
na 180 dni kuracji.
2. 7 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia dla recept na
antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego. Zaordynowana ilość
leku powinna zostać wydana w terminie 7 dni ważności recepty z uwzględnieniem
jednorazowego wydania na 180 dni.
3. 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia sprowadzane w ramach importu docelowego oraz na produkty
immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
4. 365 dni od daty wystawiania lub naniesionej daty realizacji od dnia, dla recept
elektronicznych, na których osoba uprawniona oznaczyła, że recepta taka ważna
jest na 365 dni. Okres terapeutyczny, na jaki lekarz może zaordynować leku dla takiej
recepty wynosi 360 dni. Realizacja recepty następuje z uwzględnieniem możliwości
jednorazowego wydania leku na okres 180 dni.
Dla tak wystawionej e-recepty znajduje zastosowanie Art. 96a ust 7austawy Prawo
Farmaceutyczne, który wskazuje, iż przy realizacji recepty po upływie 30 dni od daty
wystawienia lub daty realizacji do dnia należy odliczyć ilość leku jaka zostałaby użyta
w okresie, który upłynął. Biorąc pod uwagę Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 28
listopada 2019 r. takie odliczenia dokonywane jest tylko przy pierwszej realizacji, gdy
nastąpiła ona po upływnie terminu, o którym powyżej. Jeżeli ilość leku wyliczona
do wydania nie zawiera się w pełnym opakowaniu to wydawana ilość zaokrąglamy
w górę do najmniejszego opakowania tego leku z wykazu produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu w Polsce. Jeżeli najmniejszym opakowaniem tego leku jest
opakowanie spoza wykazu leków refundowanych wydajemy je pełnopłatnie. Natomiast
jeżeli najmniejszym z wykazu jest opakowanie znajdujące się w wykazie leków
refundowanych to wydajemy je za odpłatnością określoną na e-recepcie, przez osobę,
która wystawiła e-receptę.
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5. 30 dni od daty wystawienia dla recept na środki odurzające i substancje
psychotropowe oraz preparaty zawierające te środki i substancje:
• na recepcie w wersji papierowej osoba uprawniona może zapisać lek na okres
120 dniowej kuracji
• na recepcie w postaci elektronicznej osoba uprawniona może zapisać lek na
okres 360 dni kuracji, natomiast osoba realizująca receptę wydaje jednorazowo
na 180 dni kuracji.
6. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne ważne są w analogicznych terminach
jak powyższe. Natomiast okres na jaki osoba uprawniona może zapisać leku na
jednej e-recepcie wynosi 180 dni kuracji wyliczone na podstawie dawkowania i ilości
zaordynowanego leku.
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Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
zaloguj się w serwisie

Nie masz systemu gabinetowego?
Skorzystaj z aplikacji

Nie wiesz jak działa aplikacja? Obejrzyj film
intruktażowy https://link.do/f8xAX

Aktualności związane z systemem P1
znajdziesz w serwisie ezdrowie.gov.pl

Nie znalazłeś odpowiedzi
na nurtujące Cię pytanie?
Wyślij swoje pytanie na e-recepta@csioz.gov.pl,
odpowiemy i zamieścimy w kolejnej wersji poradnika.
Możesz również zadzwonić na infolinię:
19 457

Za informacje zawarte w poradniku odpowiada:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

