
Dotychczasowe przepisy: Nowe przepisy: 
Art. 96: 
 
Ust. 3. W przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania 

zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na 
receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, 
substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1. 

Ust. 4. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo 
wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się następujące 
zasady: 

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku: 
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości, 
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o izbach aptekarskich; 
2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz w ilości jednego 

najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających 
środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii; 

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1–4 i pkt 5 lit. a, oraz przyczynę wydania; 
4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%; 
5) recepta po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. 
Ust. 4a. Apteka prowadzi ewidencję recept farmaceutycznych i ewidencję zrealizowanych 
zapotrzebowań. Recepty farmaceutyczne i zapotrzebowania przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od 
dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały zrealizowane. 
 

Art. 96: 
 
Ust. 3. W przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania 

zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na 
receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, 
substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1. 

Ust. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której 
mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, 
do których stosuje się następujące zasady: 

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku: 
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej, 
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o izbach aptekarskich – w przypadku recepty farmaceutycznej; 
2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem 

produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania 
– w przypadku recepty farmaceutycznej; 

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób 
określonych w art. 95b ust. 3; 

5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu; 
6) przepisy art. 96a ust. 4–5 stosuje się odpowiednio. 
Ust. 4a. Apteka prowadzi ewidencję recept farmaceutycznych i ewidencję zrealizowanych 

zapotrzebowań. Recepty farmaceutyczne i zapotrzebowania przechowuje się przez okres 5 lat, 
licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały zrealizowane. 

Ust. 4b. Farmaceuta wystawiający recepty dla osób, o których mowa w art. 95b ust. 3, prowadzi wykaz 
tych recept, zawierający: 

1) numer kolejny wpisu; 
2) datę wystawienia recepty; 
3) numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w 

razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu; 
5)  międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego; 
6) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci; 
7) dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce; 
8) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość 
surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia; 

9) sposób dawkowania. 


