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Pomorski oddział Wojewódzki

NFz

w sprawie recept lekarskich: ,,dopuszcza się

dnia

js

grudnia f0|2r.

r

[łŁ3ą

informuje, że zgodnie

z $ 3l

rozporządr'enia

stosowanie druków recept zgodnych

obowiqpującym przed 1 stycznia 2012, jednak nie dfużej niz do dnia 31 grudnia
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Powyższe ozr7aeza możliwośó ordynowania leków na wlw wzotach do dnia 31 grudnia
2012, natomiast realizacja

w aptece moze nastq;lić po tyrn dniu zgodnie z terminern ważności

recepty określonym w rozporuądzeniu.
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www.nfz.govpl

Pr.unorski oddziat Wojewddzki, ul. Ir{ar1rnańi Polskiej 14E' 60.8ó5 Gilańsk
tel.: 5E 751 25 00, fac 5E751 25 16, e-mail: sekretariat@nE-gdansk.pl
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W odpowiedzi na pismo Pani Prezes z dnia 15 |istopada 2012r,, z prośbąoprzesłanie oficja|nego
stanowiska w kwestii rea|izacji recept refundowanych, zgodnie ze Wzorem okreŚ|onym w załączniku nr 6 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r' w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07, Nr 97, poz.
64E z póin, zm') po 1 stycznia 2013r', Zachodniopcmorski oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia uprzejmie informuje, ze zapisy $ 31 ust.'l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r'
w sprawie recept lekarskich (Dz'U'2012, poz.260), stanowią ,,Dopuszcza się stosowanie drukow recept
zgodnych Ze Wzorem obowiązującym przed dniem

,l

stycznia 2012r,, jednak nie dłuzej niz do dnia

31

grudnia 2012r. ..;'.

Jednocześnie przypominamy,

ie

zapisy $ 17 ust. 1-5 ww. rozporządzenia okreś|ająterminyrea|izacji

recept.

Z powazaniem

Otrzymuia:
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Zachodnioponiorski oddział Wojewódzki' ul. Arkońska 45,
www.nfz.gov.pl

71

-47o Szczecin

tel.: 091 425 10 01, faxr 091 425 11 77, e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl

