
2.Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo 
maksymalnie: 

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie 
określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej 
recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;[ „1) ilość produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 
niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na 
recepcie sposobu dawkowania, przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie 
może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;”,]                   

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące po 
sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu leczniczego 
sprowadzonego w trybie art. 4 dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzonych z 
zagranicy.[ „3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept w postaci 
papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy 
to produktu leczniczego sprowadzanego w trybie art. 4.”,] 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 
wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na 
podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania; 

2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – 
wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka i położna może przepisać dla 
jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-
dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 
dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach 
kontynuacji zlecenia lekarskiego. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.”, 

5.Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania 
nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1) 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia"[30 dni od daty 
jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, a w przypadku recepty w 
postaci elektronicznej – 365 dni;”,] 

2) 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla recepty na 
antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego; 

3) 120 dni od daty jej wystawienia na: 

a) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z 
zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania 



administracyjnego albo art. 29a wprowadzenie do obrotu środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia bez powiadomienia ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia, 

b) produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, 
preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.”, 

po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:  

„7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:  

1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, 
recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty 
wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,  

2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-
dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 
dawkowania – przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których 
wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, 
dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze 
opakowanie.”, 

 

 


