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Komunikat 
 
 

apteki, lekarze i świadczeniodawcy 
          województwa śląskiego 

 
 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach uprzejmie przypomina, że w związku  

z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept 

lekarskich (Dz. U. 07.97.646) obowiązują nowe wzory druków recept.  

Termin stosowania druków recept według wzoru określonego poprzednim rozporządzeniem 

upływa w dniu 31-12-2007 roku, za wyjątkiem recept wystawianych na drukach kuponów RUM, 

których termin stosowania upływa z dniem 31-12-2008 roku. 

Z uwagi na fakt, iż recepty Rp. (w kolorze białym) mogą być drukowane zarówno 

samodzielnie przez lekarzy jak też przez drukarnie, niezbędnym elementem prawidłowo 

wykonanego druku jest informacja umieszczona w stopce druku recepty o treści: „wydruk własny” 

lub dane podmiotu drukującego. Nowy wzór druku recepty określa załącznik nr 6 do ww. 

rozporządzenia. 

Ponad to informujemy, że druki recept Rp. (w kolorze białym) określone nowym wzorem, 

ze względu na brak regulacji w tym zakresie, nie będą posiadały dotychczas stosowanych przez 

Śląski OW NFZ zabezpieczeń w postaci mikrodruku, znaku wodnego i filtrów UV. Natomiast nowe 

druki recept Rp.w (w kolorze różowym) nadal będą posiadały ww. zabezpieczenia.  

 

Numery recept Rp. przydzielane przez Śląski OW NFZ są zbudowane są w następujący 

sposób: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12 Nr prawa wykonywania zawodu lekarza kolejny numer recepty 7 CK 

 

7-cyfrowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza podany w numerze recepty powinien 

być zgodny z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza zawartym w treści pieczęci lekarskiej 

odciśniętej na recepcie.  

 Przydzielanie zakresów numerów recept Rp. oraz wydawanie druków recept Rp.w odbywa 

się w dotychczasowych punktach dystrybucji recept. 

 
 

 
 


