
Refundacja 
leków recepturowych

PRZEWODNIK DLA LEKARZY



Refundacji podlegają leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne, które decyzją administracyjną zostały 
objęte refundacją. 

Lek recepturowy to lek sporządzony w aptece na podstawie recepty 
lekarskiej. Istotne jest to, że finalna wersja leku jest przygotowywana 
w aptece, a nie standardowo – przez producenta. 

Zgodnie z zapisami art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
dopuszczalne jest przepisanie przez lekarza jednorazowo dla jednego 
pacjenta maksymalnie podwójnej ilości leku recepturowego, za
wyjątkiem produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, 
żeli i past do stosowania na skórę, których jednorazowo można przepisać 
dziesięciokrotną ilość. 

JAKIE PRODUKTY 
PODLEGAJĄ REFUNDACJI?

LEK RECEPTUROWY

JAKĄ MAKSYMALNĄ ILOŚĆ 
LEKU RECEPTUROWEGO MOŻNA

PRZEPISAĆ JEDNORAZOWO 
DLA JEDNEGO PACJENTA?



W przypadku leków recepturowych, przepisy nie wprowadzają ścisłych 
wymogów co do treści wskazań, jakie winny widnieć w dokumentacji 
medycznej i uzasadniałyby wystawienie takiej recepty. Co więcej, z uwagi 
na charakter leków recepturowych jako leków o składzie dostosowywanym 
do potrzeb konkretnego pacjenta, nie można określić w sposób ścisły, jaka 
powinna być treść wskazań. 

Wobec braku ścisłych regulacji, wskazania winny obejmować rzeczywistą 
przyczynę stwierdzenia przez lekarza konieczności przepisania leku
recepturowego. Zakres możliwości sformułowania wskazań jest przy tym
 znacznie szerszy niż w przypadku leków gotowych, ponieważ nie jest 
ograniczony treścią ChPL. 

Przykład:  krople z atropiną przygotowane w aptece na krótkowzroczność, 
która nie stanowi wskazania do przepisania recepty na lek gotowy, ale 
stanowi wskazanie do przepisania recepty na lek recepturowy.  

Zasady refundacji leków recepturowych wynikają z zapisów ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Więcej szczegółowych regulacji można znaleźć również w ustawie prawo 
farmaceutyczne, a także w rozporządzeniach, w tym np. rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce 
farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych oraz rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept.  

Z CZEGO WYNIKAJĄ 
ZASADY REFUNDACJI LEKÓW

 RECEPTUROWYCH?

JAKIE WSKAZANIA 
UZASADNIAJĄ WYSTAWIENIE 
RECEPTY NA REFUNDOWANY

 LEK RECEPTUROWY?



Leki recepturowe przygotowane na bazie leków gotowych mogą być objęte 
refundacją, pod warunkiem, że dla tych leków została wydana decyzja 
o objęciu ich refundacją. 

Dokładną listę leków, na bazie których można sporządzać refundowane leki 
recepturowe można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy 
sporządzaniu leków recepturowych. 

Wykaz leków gotowych służących za surowce do receptury znajduje się 
na stronie:
  
https://amara.pl/substancje-do-receptury-aptecznej/wykaz-lekow-gotowych
-ktore-moga-byc-traktowane-jako-surowce-farmaceutyczne/

Takie leki mogą być traktowane na równi z surowcami farmaceutycznymi. 

CZY LEKI RECEPTUROWE 
PRZYGOTOWANE Z LEKÓW 

GOTOWYCH SĄ OBJĘTE
 REFUNDACJĄ?

Dla leków recepturowych przygotowanych z surowców farmaceutycznych 
lub leków, dla których została wydana wskazana powyżej decyzja, zgodnie 
z ustawą o refundacji obowiązuje odpłatność ryczałtowa.  

Wysokość opłaty ryczałtowej wynosi 0,50 % wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku, z zaokrągleniem do pierwszego 
miejsca po przecinku. 

JAKIE SĄ ZASADY  
ODPŁATNOŚCI ZA LEKI 

RECEPTUROWE?



Aby zobrazować tę zasadę, Ministerstwo Zdrowia posługuje się następującym 
przykładem: 

• gotowa maść cholesterolowa kupiona przez aptekę nie 
jest objęta refundacją, 
• maść cholesterolowa przygotowana w aptece może być objęta refundacją. 

Wykaz leków gotowych służących za surowce do receptury znajduje się też na 
naszej stronie, proszę zastosować link: https://amara.pl/substancje-do-receptu-
ry-aptecznej/wykaz-lekow-gotowych-ktore-moga-byc-traktowane-
jako-surowce-farmaceutyczne/

Sprzedaż surowców farmaceutycznych nie może być traktowana na równi ze 
sprzedażą leków recepturowych na bazie tych surowców i nie podlega 
refundacji. Nie ma tu różnicy, czy ów surowiec zostanie sprzedany 
w opakowaniu producenta, czy „aptecznym”. Ponadto, zasada ta dotyczy 
zarówno jedno- jak i wieloskładnikowych surowców, które mogłyby uchodzić 
za lek recepturowy przygotowany przez pracownika apteki. 

Aby zobrazować tę zasadę, Ministerstwo Zdrowia posługuje się następującym 
przykładem: 

• gotowa maść cholesterolowa kupiona przez aptekę nie jest objęta refundacją, 
• maść cholesterolowa przygotowana w aptece może być objęta refundacją. 

Aby lek recepturowy był objęty refundacją konieczne jest, by dawka leku 
recepturowego była mniejsza niż najmniejsza dawka gotowego o formie 
doustnej (przy czym należy pamiętać, że zasada ta nie dotyczy leków,
w których jako surowiec użyte zostało ziele konopi innych niż włókniste). 

Pod kątem dawek zamieszczonych w recepturze należy zachować szczególną 
ostrożność, gdyż przekroczenie najmniejszej dawki leku skutkować może 
nieprzyznaniem refundacji na zakup leku. 

Jeżeli lek recepturowy przygotowywany jest z leku gotowego, konieczne jest, 
by lek ten był objęty refundacją na podstawie decyzji administracyjnej. 

Przepisy nie przewidują po stronie organu udzielającego refundacji 
kompetencji do badania zasadności wystawienia przez lekarza recepty na lek 
recepturowy. Badaniu w tym obszarze podlega jedynie prawidłowość 
sporządzenia recepty, w tym spełnienie wszelkich wymogów formalnych oraz 
zastosowanie odpowiednich ilości surowców farmaceutycznych w recepturze. 

CZY LEKI RECEPTUROWE 
PODLEGAJĄ REFUNDACJI?

Sprzedaż surowców farmaceutycznych nie może być traktowana na równi ze 
sprzedażą leków recepturowych na bazie tych surowców i nie podlega 
refundacji. Nie ma tu różnicy, czy ów surowiec zostanie sprzedany 
w opakowaniu producenta, czy „aptecznym”. Ponadto, zasada ta dotyczy 
zarówno jedno- jak i wieloskładnikowych surowców, które mogłyby uchodzić 
za lek recepturowy przygotowany przez pracownika apteki. 

CZY SPRZEDAŻ SUROWCA 
FARMACEUTYCZNEGO JEST

 OBJĘTA REFUNDACJĄ?



Jeżeli masz jakieś pytania 
czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej 

skontaktuj się z Przedstawicielem

+48 126574040 marketing@amara.pl


