
załacznik nr 1 do PJ 1.8        
   Łomianki, data ........................  
 

ZAMÓWIENIE LEKÓW (RECEPTY) STOSOWANYCH W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH  
POZ NFZ 

 
Imię i nazwisko (czytelnie)…………………………………………………………………… 
 
PESEL…………………………………………………………………… 
Proszę o wystawienie recepty na leki, przyjmowane w chorobie przewlekłej, na okres 
………………miesięcy (maksymalnie do 3 miesięcy) 
 
lp Nazwa leku / dawka (DRUKOWANYMI) Dawkowanie 

zalecone 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Oświadczam, że nie podlegam obecnie leczeniu w trybie opieki dziennej, leczeniu 
szpitalnemu, innemu całodobowemu) 
 
Receptę odbiorę osobiście (podpis pacjenta- czytelny)…………………………………………… 
 
Receptę odbierze w imieniu pacjenta (upoważniony) 
 
…………………………………………………..                         - upoważnienie złożone w NZOZ  
 
W przypadku braku wcześniejszego upoważnienia (wypełnić) 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU RECEPT/Y zamówionej w dniu ………………………………. 
 
Ja ………………………………………………………………………………..      upoważniam  
 
Pana/Panią ……………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL (informacja umożliwiająca weryfikacje)……………………………………………………………… 
 
      

Podpis pacjenta/ data  
Podpis pracownika przyjmującego zamówienie/data   
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POTWIERDZAM ODBIÓR RECEPT/Y 
JA …………………………………………………………………………. 
 
PESEL……………………………………………………………. 
 
Potwierdzam odbiór recept /y zgodnie z zamówieniem z dnia …………………  
 
Podpis/data  …………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
Regulamin zamówienia leków stosowanych w przypadku chorób przewlekłych/ wizyty receptowej. 

1. Zapotrzebowanie na leki dotyczy wyłacznie leków stosowanych w chorobach przewlekłych, 
które zostały udokumentowane w historii zdrowia i choroby pacjenta. 

2. Wystawiane są wyłącznie przez lekarza prowadzacego leczenie – lekarza wyboru POZ, lekarza 
który wystawiał ostatnią receptę, który posiada dokumenty potwierdzające konieczność 
ordynacji np. Aktualna informacja od specjalisty, badał pacjenta. 

3. Maksymalna liczba opakowań wypisywana jest na okres 3 miesięcy. 
4. Zamówienie leków stosowanych w przypadku chorób przewlekłych może odbyć się nie 

częściej niż 1 raz pomiędzy osobistymi wizytami pacjenta – badanie pacjenta i wizyta w 
poradni 1x na ½ roku. 

5. W przypadku zamówienia – nie wystawia się recept z odroczonym terminem realizacji 
6. NIE REALIZOWANE SĄ ZAMÓWIENIA NA LEKI: psychotropowe (narkotyczne, uspokajające, 

nasenne) 
7. Zamówienie nie dotyczy pacjentów KOMERCYJNYCH 

Lekarz ma prawo odmówić wypisania recepty lub wypisania leków objętych refundacją w 
przypadku: 
- brak potwierzdenia przez NFZ ubezpieczenia pacjenta 
- brak aktualnej Informacji od lekarza specjalisty 
- brak zapisów w dokumentacji medycznej potwierdzających zasadność stosowania, badania, 
oceny 
Lekarz ma prawo wystawić receptę na okres krótszy niż zapis w formularzu – gdy wskazana 
jest wcześniejsza konaultacja. 

8. Czas oczekiwania na receptę wynosi 2-3 dni. 
9. Zamówienie leków stsoswanych w przypadku chorób przewlekłych, można zgłaszać wyłącznie 

w NZOZ na druku wewnętrznym. Nie przyjmowane są zamówienia drogą telefoniczną, 
mailową. 

10. Recepcja ma prawo odmówić przyjęcia druku zamówienia w przypadku nieobecności lekarza 
prowadzącego. 

11. Kolejne wypisanie recepty na okres wcześniej już wystawiony może skutkować wypisaniem 
dokumentu bez refundacji – recepta na 100%.  

12. W sytuacji odmowy przyjęcia zmówienia, pacjent zawsze ma mozłwośc skorzystania z porady 
lekarza w NZOZ w terminie ustalonym. 

 
 
  
 

 


