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W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2014 r. 

Poz. 1172 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropo-

wych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. 

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, 

prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169,  

poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55): 

. 1. zmiana: 

ü § 6 (zmiana tylko) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

  „1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje  

  psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych                      

  na sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną  

  słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie 

  za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.”;  

KOMENTARZ JP: 

- piszemy na recepcie słownie tylko raz (!) ilość sumaryczną substancji aktywnej bez wymieniania 

jej nazwy (!), np. "dwa tysiące g"; "jeden g dwieście mg"; "sześćset mg" itp. (skrótem zgodnym z 

międzynarodowym układem podstawowych jednostek SI !) albo w drugiej wersji np. sześćdziesiąt 

tbl. po 20 mg (skrót tbl. zgodny z zasadami recepturowymi). Polecam pierwszą wersję - mniej 

pisania. 

 

2. zmiana: 

ü § 7 (zmiana w całym paragrafie) otrzymuje brzmienie:  

   „§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz 

   substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub  

   substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni 

   stosowania.   

 



   2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje   

   psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie  

   okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.  

   3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania   

   przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

   4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania  

   nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub  

   substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze 

   opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa 

   w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków  

   spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów   

   medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), a w przypadku leków  

   niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone  

   do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

   5. Recepty wystawione na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub 

   substancje psychotropowe gru- py II-P, przeznaczone do stosowania wyłącznie  

   u zwierząt, mogą dotyczyć tylko takiej ilości środka lub substancji, która nie  

   przekracza 5-krotnej jednorazowej dawki stosowanej u zwierzęcia.”;  Minister  

   Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 

   rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie  

   szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495  

   i Nr 284, poz. 1672). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

   w Dz. U. z 2012r. poz. 95 i 742, z 2013 r. poz. 766 i 1290 oraz z 2014 r.  

   poz. 1136 i 1138.  

KOMENTARZ JP: 

Prosze zwrócić uwagę 

- na zmianę w ust. 1: zmiana na 90 dni; 

- nowy ust. 2: i .... można wystawić do 3 recept ...; 

- nowy ust. 3: sposób dawkowania bez zapisu słownego (!) i można zapisywać realne   

  dawkowanie np. 1 tbl., 1 doza w razie bólu (dotyczy analgetyków o krótkotrwałym  

  działaniu); 



- nowy ust 4. (bez komentarza). 

 

3. zmiana: 

ü § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub 

 substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni  

 od daty ich wystawienia, z uwzględnieniem ust. 2.”. 

 

KOMENTARZ JP: 

Proszę zwrócić uwagę na termin: są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni. 

 

Przypominam ważną regułę legislacyjną: 

rozporządzenia Ministra Zdrowia nie mogą być zmieniane lub modyfikowane lub dowolnie 

interpretowane przez rozporządzenia podmiotów prawnych niższego szczebla administracyjnego 

(np. Departamenty MZ, NFZ, urzędy wojewodów, Izby Lekarskie, Izby Aptekarskie itp.). 

 

Oczekiwane zmiany przez środowisko lekarzy Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej  

i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu mają poprawić dostępność analgetyków opioidowych 

cierpiącym pacjentom.  

Mam nadzieję, że zmiany w rozporządzeniu zniosą irracjonalne restrykcje wobec lekarzy 

ordynujących leki przeciwbólowe i wobec aptekarzy, wydających te leki. 

 

Jadwiga Pyszkowska 

 

P.S. 

Oczekuję kolejnych nowelizacji, które zlikwidują w języku rozporządzeń Ministra Zdrowia 

niewłaściwe pojęcia dla analgetyków opioidowych (dotyczy pojęć "narkotyczne", "odurzające"). 


