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W piątek RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.
Projekt rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) nowelizujem rozporządzenie ministra
zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436 i
718) przez zrównanie regulacji dotyczących realizacji recepty wystawionej w postaci papierowej i
elektronicznej.
W obecnym stanie prawnym rozporządzenie umożliwia realizację recepty w postaci papierowej jeżeli
określone dane zostały wpisane nieczytelnie bądź nieprawidłowo. Wobec rosnącej popularności recept
w postaci elektronicznej pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości realizacji takiej recepty w
przypadku, gdy zawiera ona nieprawidłowości. Celem zrównania statusu recept w postaci papierowej
oraz elektronicznej i wychodząc naprzeciw postulatom społecznym, proponuje się umożliwienie
realizacji obu postaci recepty, pomimo nieprawidłowości, pod warunkiem dokonania określonych
czynności przez osobę wydającą.
Przyjęcie takich rozwiązań jest korzystne dla pacjenta, który nie ponosi konsekwencji nieprawidłowości
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w wystawieniu recepty w postaci elektronicznej. Gwarantuje to także równą sytuację pacjentów bez
względu na to w jakiej postaci została wystawiona ich recepta. W obecnym stanie prawnym możliwe
jest swoiste walidowanie tylko recept w postaci papierowej.
Wątpliwości w tym zakresie były zgłaszane także ze strony farmaceutów, którzy podnosili kwestie
możliwości realizacji recepty wystawionej w postaci elektronicznej, w której brak np. postaci leku czy
sposobu jego dawkowania. Zatem zaproponowane w projekcie rozwiązania stanowić będą także
niezwykle istotną wskazówkę i pomoc dla osoby wydającej leki w zakresie prawidłowej realizacji
recepty w postaci elektronicznej.
Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to uzasadnione
potrzebą szybkiego wprowadzenia regulacji ułatwiających realizację recept w postaci elektronicznej.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie
podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji
albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia korzystnie wpłynie na działalność przedsiębiorstw bowiem sprawna realizacja
recepty w postaci elektronicznej usprawnia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia we zakresie
ordynacji leków i realizacji recept, w tym ich refundacji.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyﬁkacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w
związku z tym nie podlega notyﬁkacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia
alternatywnych środków w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu.
Źródło: RCL

https://www.medexpress.pl/projekt-nowelizacji-rozporzadzenia-mz-ws-recept/73954

