ZDROWIE

RECEPTA
BEZ TAJEMNIC
Każdy człowiek, nawet ten na pozór
zdrów jak ryba, czasami musi wybrać się do lekarza. Dla chorujących
przewlekle, a także osób starszych
wizyty w przychodniach są wręcz
codziennością. Inni mają styczność
ze służbą zdrowia tylko od czasu do
czasu. Przepisy dotyczące recept lekarskich to zwłaszcza dla tej drugiej
grupy pacjentów wręcz czarna magia. Nie ma się zresztą czemu dziwić
bo skąd ktoś bywający u lekarza raz
do roku, przy okazji badań okresowych do pracy czy infekcji miałby się
orientować w tych wszystkich przepisach. Posiadanie jednak podstawowej wiedzy w tym zakresie każdemu
pacjentowi ułatwi życie i pozwoli
uniknąć chociażby wracania do lekarza w celu poprawienia lub wypisania nowej recepty. W tym krótkim
artykule zebraliśmy podstawowe,
a zarazem najistotniejsze z punktu
widzenia pacjenta, informacje dotyczących recept lekarskich.

GŁA ZOSTAĆ ZREALIZOWANA, A NASTĘPNIE ZREFUNDOWANA PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA.
JEST DOKUMENTEM WYSTAWIANYM
PRZEZ LEKARZA I NA JEJ AWERSIE
MOŻE PISAĆ WYŁĄCZNIE LEKARZ.
Niekiedy część recepty zawierająca dane pacjenta uzupełnia pielęgniarka, czego przepisy, póki co
nie zabraniają. Jednakże ta strona
recepty jest „nietykalna” zarówno
dla pacjentów jak i farmaceutów.
Nie wolno dopisywać, uzupełniać
tu jakichkolwiek danych, znaczyć
czegokolwiek czy wykreślać leków, których pacjent nie chce wykupić. DROGI PACJENCIE! TAKIMI
DROBNYMI DOPISKAMI MOŻESZ
POZBAWIĆ SIĘ ZNIŻKI NA ZAPISANE LEKI. Dopiski na awersie
może nanosić wyłącznie lekarz,
a i on, jeśli chce coś zmienić czy
skreślić, to każdą taką poprawkę
musi autoryzować swoją pieczątką i podpisem.

REGULACJE PRAWNE

W aptece niejednokrotnie można
spotkać się z sytuacjami konfliktowymi między pacjentem a farmaceutą przyjmującym receptę
i wydającym na nią leki. Punktów zapalnych jest wiele. Czasem wina leży po stronie systemu komputerowego używanego
w przychodniach, a niekiedy jest
wynikiem niedopatrzenia bądź

Zacząć należy od tego, że recepta
to nie jest byle jaki świstek papieru,
który przynosimy do apteki tylko po
to by farmaceuta wydał nam odpowiednie leki, a potem rzucił go w kąt.
RECEPTA TO DOKUMENT, ARCHIWIZOWANY W APTECE PRZEZ 5 LAT I JAK KAŻDY DOKUMENT MUSI SPEŁNIAĆ SZEREG
WYMOGÓW FORMALNYCH, ABY MO-
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pośpiechu lekarza. Niestety żyjemy
w ciągłym biegu i po spędzeniu
czasem nawet kilku godzin w poczekalni przychodni każdy chciałby
ekspresowo wykupić zaordynowane
leki i wrócić do swoich codziennych
zajęć. Najczęściej wszelkie nieprawidłowości w wypisaniu recepty
ujawniają się dopiero w momencie jej realizacji czyli w aptece. To
farmaceuta musi wytłumaczyć pacjentowi co z receptą jest nie tak
i to na nim skupia się rozgorycze-

nie pacjenta. Pamiętajmy jednak,
że apteki są po to by wydawać leki
i realizować recepty. ŻADEN FARMACEUTA NIE BĘDZIE TEGO UTRUDNIAŁ
PACJENTOWI BEZ POWODU I NIE MAJĄC KU TEMU PODSTAW PRAWNYCH.
APTEKA I FARMACEUCI PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYDAWANE PREPARATY I MUSZĄ STOSOWAĆ
SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.
Są sytuacje i błędy na receptach,
które skutkują koniecznością wydania leków na 100% zamiast na

zniżkę, czy wydania mniejszej ilości
leku niż ta przepisana przez lekarza.
W niektórych przypadkach farmaceuta nie jest w stanie pacjentowi
pomóc. Czasem jedynym wyjściem
jest powrót z receptą do lekarza
w celu jej poprawy.
Z odpowiedzialnością za wydawane
przez personel apteki preparaty wiąże
się jeszcze jedna sprawa, a mianowicie nieczytelność nazw czy dawek leków zapisanych na recepcie.
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FARMACEUTA MUSI MIEĆ 100% PEWNOŚCI, ŻE WYDAJE PRAWIDŁOWY
LEK, NIE MOŻE BOWIEM NARAŻAĆ
ZDROWIA I ŻYCIA PACJENTA W PRZYPADKU BŁĘDNEGO ODCZYTANIA TREŚCI RECEPTY. JEŚLI TAKIEJ PEWNOŚCI
NIE POSIADA, MA PRAWO ODMÓWIĆ
WYDANIA DANEGO LEKU CZY REALIZACJI CAŁEJ NIECZYTELNEJ RECEPTY.
Dlatego zwróćmy uwagę na rzeczy,
które sami możemy mieć pod kontrolą by uniknąć rozczarowań przy
okienku w aptece.

TERMIN REALIZACJI
Zacznijmy od terminu realizacji recept.
Często słyszy się od pacjentów, że recepta ważna jest miesiąc. Otóż nie.
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MIESIĄC JEST OKREŚLENIEM NIEPRECYZYJNYM, GDYŻ MOŻE TRWAĆ ZARÓWNO 28 JAK I 31 DNI. RECEPTA
WAŻNA JEST DOKŁADNIE 30 DNI (LICZĄC DZIEŃ JEJ WYSTAWIENIA JAKO
PIERWSZY DZIEŃ WAŻNOŚCI). MOWA
TU O RECEPTACH NA WIĘKSZOŚĆ
STANDARDOWO STOSOWANYCH LEKÓW. Bywają i takie, których czas realizacji jest dłuższy (nawet 120 dni dla
niektórych preparatów immunologicznych lub sprowadzanych z zagranicy),
ale tego typu recepty dotyczą bardzo
wąskiego grona pacjentów. Znacznie ważniejsze jest by pamiętać, że
CZAS REALIZACJI RECEPT NA ANTYBIOTYKI WYNOSI TYLKO 7 DNI! Na
druku recepty znajduje się pole z datą

realizacji „od dnia”- daje to lekarzowi
opcję wypisania większości leków, na
kilka następujących po sobie okresów
stosowania, lub możliwość odroczenia
czasu realizacji pojedynczej recepty.
Standardowo lekarz na jednej recepcie
może zaordynować pięć różnych preparatów, ale niektóre leki, aby pacjent
mógł je wykupić, muszą być wypisane
na osobnym druku recepty i dodatkowo zawierać zapisaną słownie sumaryczną ilość substancji czynnej.

CO JESZCZE MUSISZ
WIEDZIEĆ?
Polskie prawo narzuca na farmaceutę
obowiązek informowania pacjentów
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o możliwości nabycia tańszych odpowiedników zapisanych leków. Lekarz
z kolei może na recepcie umieścić
przy konkretnym preparacie symbol
„NZ” lub dopisek „nie zamieniać” oznaczający, że pacjent ma dostać lek pod
dokładnie taką nazwą handlową jaka
jest zapisana. W takim przypadku farmaceuta nie może wydać odpowiednika, choćby pacjent tego żądał.
JEŻELI NA RECEPCIE NIE JEST UMIESZCZONA DAWKA LEKU TO OSOBA JĄ
REALIZUJĄCA MOŻE WYDAĆ WYŁĄCZNIE NAJMNIEJSZĄ DOPUSZCZONĄ DO
OBROTU W POLSCE DAWKĘ. JEŚLI PACJENT PRZYJMUJE INNĄ TO RECEPTA
WYMAGA POPRAWKI LEKARZA.
Gdy pacjent nie potrzebuje od razu
wykupić wszystkich leków z danej recepty istnieje możliwość wystawienia
na nie „odpisu”. Wystarczy podczas jej
realizacji poprosić o taki dokument
farmaceutę. Odpis można wystawić
na większość, ale nie wszystkie grupy
leków. Trzeba też pamiętać, że sporządza się go raczej dla leków z odpłatnością 100% bo w przypadku tych
refundowanych pacjent traci zniżkę.
CO ISTOTNE, A CZĘSTO NIEOCZYWISTE DLA PACJENTÓW, ODPIS NIE

PRZEDŁUŻA DATY WAŻNOŚCI RECEPTY, ZAWARTE NA NIM LEKI MOŻEMY
WYKUPIĆ TYLKO W APTECE, W KTÓREJ ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ORYGINALNA RECEPTA.
Ważne jest aby każdy pacjent, dla
własnej wygody orientował się w poruszonych w tym artykule kwestiach.
Pamiętajmy by wychodząc z gabinetu
lekarskiego zerknąć na receptę którą
dostajemy. Sprawdźmy czy umieszczone są na niej wszystkie leki, które
lekarz miał wypisać oraz czy recepta
jest podpisana, gdyż dokument bez
odręcznego podpisu osoby wystawiającej nie jest ważny w świetle prawa.
Na tym etapie może też okazać się, że
na recepcie nie ma zapisanego sposobu dawkowania i jeśli pacjent go nie
zna powinien od razu dopytać lekarza.
Jeżeli pacjent po wyjściu z przychodni i przyjściu do apteki nadal posiada
jakieś wątpliwości w sprawie recepty
i zapisanych leków, zawsze może zapytać o radę farmaceutę.

JOANNA BLUJ
Pracownik Apteki

REKLAMA

NA CIĘŻKIE, BOLĄCE I OPUCHNIĘTE NOGI
Leczy objawy przewlekłej niewydolności żylnej

TO LEK, KTÓREGO
SKUTECZNOŚĆ ZOSTAŁA
POTWIERDZONA
W BADANIACH KLINICZNYCH
Z UDZIAŁEM POLSKICH
PACJENTÓW,

SIŁA LNE J
MA
MAKSkiYdiosminy
daw

produkt leczniczy
30 i 60 tabletek

Wystarczy 1 tabletka dziennie !

produkt leczniczy
60 tabletek
DIO-PL-1603-023

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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