
1843 
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie recept lekarskich

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U.
Nr 97, poz. 646) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba, o której mowa w ust. 1, mo˝e wystawiç
trzy recepty na kolejne miesi´czne kuracje,
okreÊlajàc dzieƒ, od którego mo˝e nastàpiç re-
alizacja.”;

2) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz na wniosek upowa˝nionego pod-

miotu przydziela mu zakresy liczb s∏u˝àce ja-
ko unikalne numery identyfikujàce recepty.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:
„2a. Upowa˝niony podmiot mo˝e wystàpiç

o przydzielenie zakresów liczb s∏u˝àcych
jako unikalne numery identyfikujàce recep-
ty za poÊrednictwem podmiotu zajmujàce-
go si´ drukiem recept.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a,
Fundusz mo˝e zawieraç z podmiotami zaj-
mujàcymi si´ drukiem recept umowy okreÊ-
lajàce sposób i warunki udost´pnienia za

poÊrednictwem tych podmiotów zakresów
liczb s∏u˝àcych jako unikalne numery iden-
tyfikujàce recepty.

2c. Numery, o których mowa w ust. 2, mogà
byç wykorzystane tylko jeden raz.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepty na Êrodki odurzajàce, substancje 

psychotropowe lub inne leki, oznaczone sym-
bolem „Rpw” zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi, wystawiane sà wy∏àcznie na drukach w ko-
lorze ró˝owym, zgodnych z wzorem, o którym
mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie
z § 3 ust. 4 pkt 1 i wydawanych przez Fundusz
lub wskazany przez niego podmiot; druki tych
recept sà drukami Êcis∏ego zarachowania.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Druki recept wydrukowane przed dniem wej-

Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia mo˝na
wykorzystaç do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

5) § 37 i 38 otrzymujà brzmienie:
„§ 37. Fundusz mo˝e wydawaç upowa˝nionym

podmiotom do dnia 30 czerwca 2008 r. dru-
ki recept, na których nadrukowano dane,
o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, odp∏at-
nie, przy czym op∏ata mo˝e obejmowaç tyl-
ko koszt wytworzenia druków recept zgod-
nych z wzorem, o którym mowa w § 9
ust. 1, a w szczególnoÊci nie obejmuje kosz-
tów naniesienia numerów, dodatkowych
zabezpieczeƒ papieru i dystrybucji recept.

§ 38. Recepty wystawiane na kuponie do∏àczo-
nym do dokumentu potwierdzajàcego
uprawnienia do Êwiadczeƒ opieki zdrowot-
nej mogà byç realizowane na dotychczaso-
wych zasadach.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2007 r.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191,
poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123,
poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238.


