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        Odpowiadając na pismo znak: L.Dz. WIL-W 693/2022/VIII dotyczące sposobu przekazywania 
unikalnych liczb uprzejmie informuję, że Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy weterynarii dołożył wszelkich starań, aby ułatwić 
wdrożenie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
2424).

Obecnie tj od 1 stycznia 2022r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny korzysta z 
programu, który po wprowadzeniu danych lekarza automatycznie przydziela zakresy liczb będących 
unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. System generuje wyłącznie zakres liczb, nie daje 
możliwości generowania poszczególnych unikalnych numerów identyfikujących recepty. Jest to 
zgodne z przepisem § 4  ust. 10 rozporządzenia stanowiącym:

” W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących 
unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

1)o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo 
farmaceutyczne,

2)zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii

- wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej 
osoby.”

Rozporządzenie nie nakłada na wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego obowiązku 
wskazywania każdego numeru recepty.

Uznać należy, że w przypadku otrzymania przez lekarza weterynarii zakresów liczb będących 
unikalnymi numerami identyfikującymi recepty zastosowanie ma przepis § 4  ust. 3 rozporządzenia 
– „Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci 
papierowej osoba uprawniona (..) zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym 
zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania”.

Sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej określa załącznik 
nr 3 do rozporządzenia (  § 18  ust. 3 rozporządzenia ).
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