
Dziennik Ustaw Nr 121 — 9498 — Poz. 1317

1317

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie recept lekarskich.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28,
poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64,
poz. 729, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 89,
poz. 969 i Nr 113, poz. 1207) oraz art. 45 ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144,
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439,
Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72,
poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97,
poz. 1050) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U.
Nr 51, poz. 535) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wystawienie recepty polega na czytelnym
naniesieniu na awersie recepty treÊci obej-
mujàcej dane okreÊlone w rozporzàdzeniu
oraz z∏o˝eniu w∏asnor´cznego podpisu przez
osob´ uprawnionà na podstawie odr´bnych

przepisów do wystawiania recept, zwanà da-
lej «osobà wystawiajàcà recept´».”,

b) w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie „dodatko-
wego” dodaje si´ wyrazy „odciÊni´cia piecz´ci
i ” oraz wyraz „umieszczonego” zast´puje si´
wyrazem „umieszczonych”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane dotyczàce przepisanych leków lub mate-
ria∏ów medycznych okreÊlone w § 6,”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczàce przepisanych leków lub mate-
ria∏ów medycznych obejmujà:”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Oprócz danych dotyczàcych przepisanych le-
ków lub materia∏ów medycznych mo˝na dodat-
kowo zamieÊciç:”;

4) w § 10 w ust. 2 wyrazy „treÊcià recepty” zast´puje
si´ wyrazami „danymi dotyczàcymi przepisanych
leków lub materia∏ów medycznych”;

5) w § 18:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zast´puje si´ wyraza-
mi „ust. 2—4”,



b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Termin realizacji recepty na preparaty immu-
nologiczne, wytwarzane dla indywidualnego
pacjenta, nie mo˝e przekroczyç 60 dni od da-
ty jej wystawienia.”;

6) w § 26 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podczas przeprowadzania kontroli recept
i dokumentów udost´pnianych przez aptek´,
o których mowa w § 27, osoba wymieniona
w ust. 3 pkt 2, za zgodà kierownika apteki, nie
musi byç obecna.”;

7) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia;

8) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia w cz´Êci „Ob-
jaÊnienia”:

a) wyrazy „Do dnia 1 stycznia 2002 r.” zast´puje si´
wyrazami „Do dnia 1 stycznia 2003 r.”,

b) wyrazy „treÊç recepty — w cz´Êci oznaczonej na-
pisem «Rp.»,” zast´puje si´ wyrazami „dane do-
tyczàce przepisanych leków lub materia∏ów me-
dycznych — w cz´Êci oznaczonej napisem
«Rp.»,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 paêdziernika 2001 r. (poz. 1317)

KODY UPRAWNIE¡ DODATKOWYCH PACJENTA

1) IW — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 44 ust. 1 ustawy o puz,

2) IB — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 44 ust. 2 ustawy o puz,

3) ZK — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 43 ustawy o puz,

4) AZ — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r.
Nr 88, poz. 986 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1085),

5) PO — osoba, o której mowa w art. 69, 129, 133
pkt 1, art. 134, 135 ust. 1, art. 161, 164 ust. 1,
art. 170 ust. 1 i 2, art. 193 ust. 3, art. 198 ust. 2 i art.
206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40,
poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r.  Nr 43, poz. 165,
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153,
Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961
i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz
z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85,
poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189
i Nr 111, poz. 1194),

6) SU — osoba niewymieniona w punktach 1—5, po-
siadajàca, na podstawie innych przepisów, szersze
uprawnienia do Êwiadczeƒ zdrowotnych lub Êrod-
ków farmaceutycznych ni˝ wynikajàce z ustawy
o puz.


