– o co tu chodzi?
!!! Od stycznia 2020 r. w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione
w postaci elektronicznej (e-recepty).
Recepta, którą po tym dniu wystawiał będzie lekarz lub inny uprawniony pracownik
medyczny będzie dokumentem elektronicznym, widocznym na ekranie monitora
osoby wystawiającej w oprogramowaniu gabinetowym.
Dokument ten podpisywany będzie podpisem elektronicznym.
Na 1 e-recepcie znajdował się będzie 1 lek (1 e-recepta = 1 lek).
W przypadku wystawienia w trakcie wizyty kilku e-recept stanowić będą one tzw.
receptę zbiorczą (pakiet recept, max 5 e-recept). Każdą e-receptę, w tym e-recepty
objęte pakietem recept, pacjent może zrealizować w innej aptece i w innym terminie
niż pozostałe.

!!! Wychodząc z gabinetu pacjent otrzyma :
- na podany wcześniej nr telefonu - sms z czterocyfrowym kodem – w aptece
podajemy ten kod i nr Pesel swój lub osoby, której kupujemy lek;
lub:
- na podany wcześniej adres e-mailowy – plik PDF o z informacją o recepcie – w
aptece zeskanowany zostanie kod z informacji o e-recepcie (musimy ją więc
wcześniej wydrukować lub otworzyć e-maila na telefonie):
Przy czym do otrzymywania sms lub e-maili z informacją o recepcie potrzebne jest
konto w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), następnie należy zaznaczyć tam
opcję otrzymywania powiadomień wybranym sposobem. Założenie konta w IKP
pozwala pacjentowi skorzystać z wymienionych powiadomień, ale nie jest konieczne
do wystawienia dla niego e-recepty. IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dostępna
pod adresem www.pacjent.gov.pl, dzięki której uzyskuje się dostęp do informacji
o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej

!!!
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Będzie to możliwe gdyż zakończony został już pierwszy etap wdrożenia e-recepty,
wszystkie apteki i punkty apteczne zostały podłączone do platformy e-zdrowie.
Każda wystawiona recepta znajdować się będzie na tej platformie i stamtąd będą
przez apteki pobierane i nie ma tu znaczenia miejsce naszego zamieszkania, ani
miejsce realizacji recept.
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Osoby nie posiadające konta IKP otrzymają od osoby wystawiającej
receptę, wydruk informacyjny (bardzo zbliżony wyglądem do recepty) – aptekarz
wyda leki na podstawie tego wydruku.

Wydruk informacyjny nie będzie receptą i dlatego nie będzie miał żadnych
pieczątek lub podpisu, zawierać będzie natomiast dane, jakie dotąd można było
zobaczyć na recepcie papierowej, m.in. dotyczące przepisanych leków (nazwa, ilość,
dawkowanie, skład leku recepturowego, sposób dawkowania), datę wystawienia,
datę realizacji, dane osoby wystawiającej receptę, a także – czego nie ma na
receptach papierowych – może zawierać informację o wskazanym terminie kontroli
lekarskiej.
Warto dodać, że pojedyncza e-recepta, zawierająca jeden lek, musi być
zrealizowana w jednej aptece. To znaczy, że jeśli na e-recepcie przepisane będzie
kilka opakowań jednego leku, wszystkie muszą zostać kupione w tej samej aptece.
Możliwe jest jednak wydanie pacjentowi tylko części z przepisanej liczby opakowań,
z zaznaczeniem opcji „częściowej realizacji’; pozostałe opakowania tego leku będą
mogły być wówczas wykupione później. Należy pamiętać, że skorzystanie z opcji
„częściowej realizacji” nie przedłuża okresu ważności e-recepty, czyli wszystkie
opakowania muszą zostać wykupione przed jego upływem. W przeciwieństwie do
odpisu dla recepty papierowej, częściowej realizacji recepty elektronicznej nie
dotyczy zasada, że opakowania leku wydawane w późniejszym terminie są zawsze
pełnopłatne, nawet jeśli był to lek refundowany.
Przepisy dotyczące proponowania oraz wydawania przez farmaceutę
odpowiedników, gdy pacjent realizuje e-receptę, są takie same jak w momencie
realizacji recepty papierowej. Również w przypadku e-recepty będzie możliwa
zamiana przepisanego na niej leku na odpowiednik.
E-recepta będzie zawierać informacje o uprawnieniu pacjenta do skorzystania
z bezpłatnych leków dla osób po 75. rż., oraz innych uprawnieniach dodatkowych
pacjenta (np. inwalida wojenny, honorowy dawca krwi itp.). Tak samo jak
w przypadku recept papierowych, leki zgodnie z przysługującymi uprawnieniami
dodatkowymi wydaje się po okazaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających
prawo do skorzystania z nich.

!!!

Termin realizacji recepty elektronicznej nie może przekroczyć 365 dni od
daty jej wystawienia lub podanej daty realizacji. Od tej zasady przewidziano
3 wyjątki. Jeśli jest to e-recepta wystawiona na antybiotyk w postaciach doustnych
lub do wstrzykiwań, należy zrealizować ją w ciągu 7 dni od daty wystawienia lub
podanej daty realizacji. e-recepty wystawione na leki z grupy środków
odurzających („narkotycznych”) lub psychotropowych należy zrealizować w ciągu 30
dni od daty wystawienia. I wreszcie, w ciągu 120 dni od daty wystawienia trzeba
zrealizować recepty elektroniczne na preparaty immunologiczne wytwarzane
indywidualnie dla pacjenta.
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Pielęgniarki i położne mogą jednorazowo na recepcie w postaci elektronicznej
wypisać ilość leku potrzebną na 180 dni leczenia według określonego na niej
dawkowania.
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Zgodnie ze zmianami w przepisach, lekarz, lekarz dentysta, felczer oraz starszy
felczer może jednorazowo na e-recepcie przepisać pacjentowi ilość leku potrzebną
do stosowania maksymalnie przez 360 dni, obliczoną na podstawie podanego
dawkowania.

Wyjątkiem pozostają silnie działające leki psychotropowe lub odurzające
(„narkotyczne”) należące do grupy I-N lub II-P (np. leki przeciwbólowe zawierające
morfinę lub fentanyl), dla których lekarz lub inna osoba uprawniona jednorazowo
może przepisać ilość potrzebną maksymalnie na 90 dni stosowania według
podanego dawkowania.
Niezależnie od tego, kto wystawił receptę, jednorazowo z apteki można wydać
pacjentowi ilość leku potrzebną maksymalnie na 180 dni stosowania (na podstawie
podanego dawkowania). Należy także zaznaczyć, że pomimo długiego terminu
ważności recept elektronicznych, aktualnie obowiązujące przepisy przewidują
odpowiednie zmniejszenie całkowitej ilości leku do wydania, jeśli będzie ona
realizowana >30 dni od daty wystawienia.
W przypadku leków recepturowych, czyli wykonywanych w aptece według zaleceń
lekarza, zasady dotyczące zapisu składu leku, ilości możliwych do przepisania przez
lekarza i do sporządzenia przez farmaceutę, pozostają takie same w przypadku
zarówno e-recept, jak i recept papierowych. Zgodnie z wspomnianą wyżej zasadą, że
jedna e-recepta to jeden przepisany lek, w przypadku leku recepturowego
jedna e-recepta to cały skład jednego leku recepturowego.

!!!

Z początkiem roku 2020 r., recepty elektroniczne będą wystawiane już
obowiązkowo, pozostaje jednak kilka sytuacji, gdy leki wciąż będą przepisywane na
receptach w postaci papierowego druku tj.:
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• receptę papierową będzie można wystawić w sytuacji braku dostępu do
systemu informatycznego, który umożliwia gromadzenie i przesyłanie erecept. Brak dostępu może mieć miejsce w przypadku awarii tego systemu,
ale również może wynikać z konieczności wystawienia recepty w czasie wizyty
domowej;
• recepty na leki, które nie są dopuszczone do obrotu w naszym kraju i są
sprowadzane dla pacjenta z zagranicy, czyli w ramach procedury
importu docelowego;
• recepty weterynaryjne, czyli recepty wystawione przez lekarza
weterynarii na leki dostępne w aptece, z przeznaczeniem dla zwierząt;
• recepty w postaci papierowej będą wystawiali także lekarze, lekarze dentyści,
pielęgniarki lub położne, którzy są obywatelami jednego z krajów UE
i czasowo wykonują swój zawód w Polsce.

