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Katowice, 01 czerwca 2010r. 

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 28.04.,2010r. i 28.05.2010r. w sprawie 

wprowadzenia przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich przypominamy, 

że do 31.08.2010r. mogą być realizowane recepty wystawione na drukach kuponu RUM (druk  

w kolorze żółtym). Numery tychże recept mogą rozpoczynać się cyframi: 

• „0” lub „2” – recepta wystawiona na żółtym druku kuponu RUM (załącznik nr 1 do 

komunikatu opublikowanego 28.04.2010r.); receptę taką należy sprawozdać tak jak 

dotychczas, czyli kupon RUM, 

• „12” – recepta wystawiona na żółtym druku kuponu RUM, z wartością „8” na 

dziewiętnastej pozycji numeru recepty (załącznik nr 2 do komunikatu opublikowanego 

28.04.2010r.); receptę taką należy sprawozdać tak jak receptę typu „Rp.” (tzw. biała). 

W przypadku wystąpienia błędów podczas realizacji ww. recept prosimy o niezwłoczny kontakt  

z dostawcą oprogramowania celem przeprowadzenia aktualizacji. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.09.2010r. będą refundowane recepty wystawione na 

drukach kuponów RUM (wystawione poza woj. śląskim), których numer potwierdzający 

identyfikację pacjenta, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia, będący zarazem 

numerem recepty RUM, zbudowany jest z 20 cyfr, z których: 

• dwie pierwsze cyfry stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, określony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 

• cyfry od trzeciej do trzynastej stanowią numer PESEL ubezpieczonego 

• cyfry od czternastej do osiemnastej stanowią unikalny numer recepty wydanej 

ubezpieczonemu o danym numerze PESEL ustalony przez Fundusz 

• cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość „4”  

• cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną obliczoną według algorytmu określonego w części II 

załącznika nr 5 do rozporządzenia.  

Apteki/punkty apteczne  

woj. śląskiego 
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Reasumując od 01 września 2010 roku osoby uprawnione do wystawiania recept 

lekarskich, działające w placówkach służby zdrowia na terenie województwa śląskiego, mogą 

stosować druki recept (zgodne z załącznikami 3,4 i 5 do komunikatu opublikowanego 

28.04.2010r.) o numerach: 

• wygenerowanych na podstawie elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

wydanej przez Śląski OW NFZ(załącznik nr 3 do komunikatu opublikowanego 

28.04.2010r.), 

• przydzielonych przez Śląski OW NFZ (załącznik nr 4 do komunikatu opublikowanego 

28.04.2010r.), 

• wydanych w postaci bloczka recept typu „Rp.w” (załącznik nr 5 do komunikatu 

opublikowanego 28.04.2010r.). 

 

 


