Nowe rozporządzenie w sprawie
recept
Jak wpłynie na pracę farmaceutów i funkcjonowanie aptek?

mgr farm. Marek Reimann
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Informacje ogólne
●

●

Przyczyną wprowadzenia nowego
rozporządzenia jest konieczność
doprecyzowania przepisów realizacji erecepty transgranicznej.
W dokumencie opisano sposób realizacji, a
co za tym idzie specyfikację DRR do takiej
recepty.
Wymiana danych dotyczących
wystawiania i realizacji e-recept
transgranicznych będzie zapewniona
przez Krajowe Punkty Kontaktowe – KPK

Źródło: http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/recepta-transgraniczn.html

Informacje ogólne
●

Rozporządzenie określa sposób realizacji recept
elektronicznych oraz papierowych w tym dane niezbędne do
ich realizacji oraz warunki ich przechowywania.
W § 16 rozporządzenia określono podmioty i osoby, które mają
dostęp do przechowywanych recept. Z nazwy wymieniono
pracowników NFZ – w zakresie recept refundowanych oraz
pracowników Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kompetencji.
Ponadto do recepty dostęp ma pacjent, osoba wystawiająca,
podmiot realizujący, podmiot wystawiający, każdy pracownik
medyczny w przypadku zagrożenia życia, osoby upoważnione
przez usługobiorcę.

Informacje ogólne
●

●

Rozporządzenie rozszerza zakres danych umieszczanych w
DRR (§ 5 ust. 6).
Ta zmiana przygotowuje system do rozliczania się aptek z NFZ
na podstawie DRR, a nie Komunikatu LEK, czyli tzw. Zestawienia
refundacyjnego. Ponadto DRR będzie musiał zawierać numer
zapotrzebowania w przypadku realizacji recepty wystawionej w
ramach importu docelowego.

Informacje ogólne
●

●

●

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór recepty papierowej – brak
pola Oddział NFZ (załącznik 6 i 7).
Usunięto możliwość nanoszenia danych na receptę w postaci naklejki.
Dane muszą być nanoszone czytelnie i trwale (§ 3 ust. 1-2).
Do definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept dodano
farmaceutę (§ 2 ust. 1 pkt. 7).

Informacje ogólne

STARY WZÓR

STARY WZÓR

Informacje ogólne
●

●

Dodano uprawnienia dodatkowe WE (weterani poszkodowani).
Określenie „wykaz” w
rozporządzeniu oznacza wykaz
refundowanych leków, środków
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz
refundowanych wyrobów
medycznych (§ 2 ust. 2 pkt. 1).

Informacje ogólne
●

Rozporządzenie precyzuje definicję dawkowania.
Jest to liczba jednostek dawkowania i częstotliwość ich
stosowania w określonym czasie (§ 2 ust. 2 pkt. 2).

Źródło: www.gabinet.gov.pl

Informacje ogólne
●

Rozporządzenie precyzuje definicję
dawkowania (§ 2 ust. 2 pkt. 2).
Jest to liczba jednostek dawkowania i
częstotliwość ich stosowania w
określonym czasie.

Informacje ogólne
●

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. (z wyjątkami
z § 20), ale jednocześnie przewiduje możliwość realizacji recept na
dotychczasowych zasadach do 30 czerwca 2021 r. (§ 19).
Rozporządzenie dopuszcza stosowanie wzorów recept zgodnych z
poprzednim rozporządzeniem do 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją
recepty transgranicznej (§ 13).

Źródło: https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/2_INFORMACJE_DLA_PACJENTA_DO_APTEK.pdf

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

Osoba wystawiająca nie może przepisywać na jednej recepcie
papierowej leków z różnym terminem realizacji (§ 9).
Jeżeli osoba wystawiająca przepisze leki z różnym terminem realizacji
na jednej recepcie papierowej, to termin realizacji takiej recepty
odpowiada najkrótszemu z nich.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty

●

Warunkowa realizacja recepty – na której nie wpisano, wpisano w
sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art 96a ustawy PF jest
dopuszczalna pod warunkiem: (§ 8).

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
DAWKOWANIE - nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art 96a ustawy PF.
Realizacja jest dopuszczalna pod warunkiem:
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)
●

●

●

Produkty REFUNDOWANE – można wydać 2 najmniejsze opakowania dostępne w obrocie i znajdujące się na
wykazie leków refundowanych.
Produkty PEŁNOPŁATNE – można wydać 2 najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu.
LEKI RECEPTUROWE NA SKÓRĘ – lekarz musi określić częstotliwość dawkowania nawet dla 1 ryczałtu, nie
musi określać ilości leku w dawce.

●

LEKI RECEPTUROWE inne niż zew. na skórę – można wydać ilość równą 2 ryczałtom.

●

LEKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE – warunkowa realizacja nie obowiązuje.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

●

●

Ilość produktu - nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny,
błędny lub niezgodny z art 96a ustawy PF. Realizacja jest
dopuszczalna pod warunkiem: (§ 8 ust. 2 pkt. 1).
LEKI REFUNDOWANE – można wydać 1 najmniejsze opakowanie
znajdujące się na wykazie leków refundowanych.
LEKI PEŁNOPŁATNE – można wydać 1 najmniejsze opakowanie
dostępne w obrocie.
LEKI RECEPTUROWE – osoba wydająca przyjmuje ilość
odpowiadającą jednemu ryczałtowi.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

Nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny
z art 96a ustawy PF. Realizacja jest dopuszczalna pod warunkiem:
Brak ilości produktu, lecz jest sposób dawkowania i jego okres.
Osoba wydająca na podstawie dostępnych danych oblicza ilość leku do
wydania (§ 8 ust. 2 pkt. 1 lit. b).

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

●

Nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art
96a ustawy PF. Realizacja jest dopuszczalna pod warunkiem:
Gdy recepta jest niezgodna z wzorem z rozporządzenia (§ 6 ust. 1).
Jeżeli recepta ma niewłaściwe rozmieszczenie przestrzenne pól, ich wzajemne
proporcje są niewłaściwe, informacje nie mieszczą się w polach – jeżeli
spełniony jest wymóg czytelności wystawionej recepty osoba realizująca
przyjmuje ją jako prawidłową.

Gdy wielkość recepty nie odpowiada wymiarom określonym w
rozporządzeniu (§ 6 ust. 2).
Jeżeli wymiary recepty nieznacznie różnią się od podanych w rozporządzeniu i
spełniony jest wymóg czytelności recepty – osoba wydająca ma prawo ją
zrealizować.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

Nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny
z art 96a ustawy PF. Realizacja jest dopuszczalna pod warunkiem:
Kod uprawnień dodatkowych pacjenta
(§ 8 ust. 1 pkt. 1)
Osoba realizująca określa go na podstawie
dokumentów przedstawionych przez osobę
okazującą receptę (§ 12). Osoba wydająca
zamieszcza go w DRR lub na rewersie.
Wyjątek stanowią uprawnienia WP, S, C, WE,
które dodać do recepty może tylko osoba
wystawiająca receptę.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

Nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny
z art 96a ustawy PF. Realizacja jest dopuszczalna pod warunkiem:
Gdy kod uprawnień dodatkowych zbiega się z oznaczeniem X lub
100% (§ 8 ust. 1 pkt. 8 lit. c).
W takiej sytuacji osoba wydająca wydaje produkty za pełną
odpłatnością z pominięciem określonego uprawnienia dodatkowego –
przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano.

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty

https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Komunikat_MZ_w_sprawie_niektorych_przepisow_stosowanych_do_realizacji_recept.pdf

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty

https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Komunikat_MZ_w_sprawie_niektorych_przepisow_stosowanych_do_realizacji_recept.pdf

Zmiany w codziennej pracy farmaceuty
●

●

Obowiązkowy numer recepty dla środków odurzających i
psychotropowych (§ 4 ust. 1 pkt. 4).
Obowiązkowe przedstawienie danych dotyczących podmiotu i
osoby wystawiającej receptę, w postaci kodu kreskowego
(§ 4 ust. 8 pkt 2).
Przepisy obowiązuje od 1 lipca 2021 r. i dotyczy wszystkich recept,
również tych wystawianych przez lekarzy weterynarii.
(§ 4 ust. 10 pkt. 2).

Wprowadzenie e-recepty transgranicznej
●

●

System KPK zostanie uruchomiony do 1 lipca 2021 r.

Obowiązek podłączenia do KPK został wypełniony, jeżeli apteka
wygenerowała (zaktualizowała) nowy certyfikat do systemu P1.

Wprowadzenie e-recepty transgranicznej
●

●

●

●

●

Recepta transgraniczna może zostać zrealizowana w Polsce tylko, jeżeli nie została zrealizowana w innym niż Polska
Państwie członkowskim UE lub EFTA. (§ 14 ust.1).

Po identyfikacji pacjenta z e-receptą transgraniczną, a przed uzyskaniem dostępu do recepty, osoba realizująca jest
obowiązana poinformować pacjenta, gdzie znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z
realizacją recepty, co najmniej przez wywieszenie tej informacji w miejscu sprzedaży (§ 13).
E-recepta transgraniczna jest realizowana pełnopłatnie (§ 14 ust.2), nie może zawierać leków recepturowych,
środków odurzających i substancji psychotropowych, leków o kategorii dostępności Rpz.
E-recepta transgraniczna może być zrealizowana i otaksowana tylko przy pomocy SIM, czyli tylko w trybie online (§ 5
ust. 4).
SIM Przekazuje do KPK DRR w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe dane dotyczące recepty i leku (§ 14
ust. 3).

Podsumowanie
Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie z dnia 23-12-2020
Przepisy ogólne

Dawkowanie

Brak jednoznacznej definicji.

Liczba jednostek dawkowania i częstotliwość ich
stosowania w określonym czasie.
Jednostki = postać leku np. ml
okres stosowania - ??

Osoba wystawiająca

Lekarz, Lekarz Stomatolog, Lekarz Weterynarii,
Felczer, Pielęgniarka,

Dodano Farmaceutę

Dostęp do recept dla
Inspekcji
Farmaceutycznej i NFZ

Podczas kontroli lub na pisemne żądanie.

Dostęp zdalny bezpośrednio z SIM.

Numer Rp. WET Na
środki odurzające i
psychotropowe

Brak numeracji Rp. WET na środki odurzające i
psychotropowe.

Recepty na środki odurzające i psychotropowe w tym
WET. muszą zawierać numer Rp, świadczeniodawcy i
osoby uprawnionej i muszą być przedstawione
graficznie.

Uprawnienia dodatkowe

AZ, IB, IW, PO, WP, ZK, S, C

Dodano uprawnienia WE

Uprawnienia dodatkowe
dokumenty

Dokumenty wymienione w rozporządzeniu i inne
potwierdzające uprawnienia.

Usunięto zapis o innych dokumentach. Ważne są
jedynie te wymienione w rozporządzeniu.

Podsumowanie
Recepta papierowa
Pole oddział NFZ

Pole oddział NFZ obowiązkowe, w
przypadku refundacji wpisany nr oddziału.

Brak pola oddział NFZ,
również dla recepty
refundowanej.

Stosowanie naklejki

Możliwość nanoszenia danych przy
pomocy naklejki.

Naklejki nie mogą być zastosowane. Muszą
być naniesione czytelnie i trwale

Leki z różnym
terminem realizacji

Mogą znajdować się produkty z różnym
terminem realizacji. Każda pozycja
realizowana jest wg jej terminu ważności.

Leki z różnym terminem realizacji na osobnych
receptach, jeżeli wypisane są łącznie termin
ważności całej recepty wyznacza najkrótszy
termin.

Podsumowanie
e-Recepta transgraniczna
Informacja o
przetwarzaniu danych
osobowych dla pacjentów
z e-Rp. transgraniczną.

Brak Rp. tego typu

Przed dostępem do Rp. obowiązek
poinformowania o miejscu przetwarzania
danych osobowych co najmniej przez
wywieszenie tej informacji.

Odpłatność

Brak Rp. tego typu

Pełnopłatne

Środki odurzające i
psychotropowe oraz RpZ

Brak Rp. tego typu

Nie mogą być zrealizowane

Sposób realizacji

Brak Rp. tego typu

Może być zrealizowana i otaksowana tylko
przy pomocy SIM, czyli tylko w trybie online.

Podsumowanie
Warunkowa realizacja recepty

Dawkowanie
Produkty refundowane

Wydajemy 2 najmniejsze op.
znajdujące się na wykazie leków
refundowanych.

Wydajemy 2 op - najmniejsze dostępne w
obrocie i znajdujące się na wykazie.

Produkty pełnopłatne

Wydajemy 2 najmniejsze op.
dopuszczone do obrotu.

Wydajemy 2 op – najmniejsze dopuszczone
do obrotu.

Leki recepturowe do
stosowania na skórę

ZAWSZE musi być dawkowanie, co najmniej w
postaci częstotliwości stosowania. Nie trzeba
określać ilości leku w dawce.

Leki recepturowe inne niż
na skórę

Wydajemy 2 ryczałty.

Leki odurzające i
psychotropowe

Warunkowa realizacja nie
obowiązuje.

Warunkowa realizacja nie
obowiązuje.

Podsumowanie
Ilość produktu
Produkty refundowane

Jedno najmniejsze opakowanie
znajdujące się na wykazie.

Wydajemy 1 op najmniejsze znajdujące się na
wykazie.

Produkty pełnopłatne

Jedno najmniejsze opakowanie
dopuszczone do obrotu.

Wydajemy 1 op – najmniejsze
dostępne w obrocie.

Leki recepturowe

Wydajemy 1 ryczałt
Brak ilości produktu z obecnym dawkowaniem i czasem terapii

Obliczamy ilość leku na podstawie danych i wydajemy opakowanie, które nie przekracza tej wartości lub
1 najmniejsze zgodnie z powyższym.

Podsumowanie
Kod uprawnień dodatkowych
AZ, IB, IW, PO, ZK

Określamy na podstawie
okazanych dokumentów
wymienionych w
rozporządzeniu i innych.

Określamy na podstawie
okazanych dokumentów.
Tylko wymienionych w
rozporządzeniu.

S, C, WP, WE

Mogą być wpisane tylko
przez osobę wystawiającą.

Mogą być wpisane tylko
przez osobę wystawiającą.

Niewłaściwy wzór lub wielkość recepty
Niewłaściwy wzór

Przyjmujemy jako prawidłową.

Przyjmujemy jako prawidłową i
realizujemy, jeżeli jest czytelna.

Niewłaściwy wymiar

Przyjmujemy jako prawidłową, jeżeli
jest czytelna.

Przyjmujemy jako prawidłową i
realizujemy, jeżeli nieznacznie różni
się od podanych wymiarów i jest
czytelna.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Zapraszam do zadawania pytań, na które odpowiem pod filmem.

mgr farm. Marek Reimann

