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W zwiazku z pytaniami Oddzialów Wojewódzkich NFZ, w sprawie dotyczacej terminów

realizacji recept lekarskich, istotnym w przedmiotowej kwestii jest stanowisko Podsekretarza

Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 maja 2008 r. znak; MZ-PLO-460-5927-33/GK/08. w którym

potwierdzono zgodnosc z obowiazujacym prawem, iz "w przypadku obliczania terminu waznosci

recepty nie jest mozliwe przyjecie zapisu art. 115 kodekau cywilnego stanowiacego: 'Jezeli

koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uZDanyustawowo za wolny od pracy,

termin uplywa dnia nastepnego', gdyz spowodowaloby akceptacje realizacji recept dnia 31, 32

(lub dluzszego) w przypadku gdy. koniec terminu przypada na niedziele lub swieta. Przyjecie

wykladni kodeksowej byloby mozliwe tylko w takiej sytuacji, kiedy rozporzadzenie nie

okreslaloby precyzyjnie terminu waznosci. Tak jednak nie jest, gdyz tresc § 17 podaje precyzyjnie

okreslenia: np. 'Termin waznosci reccpty (...) nic mozc przckroczyc 30 dni', co oznacza, ze

mozna je realizowac do godziny 2400 ostatniego dnia.(...) Jednoczesnie rozporzadzenie nie

precyzuje dokladnic jaki dzien przy obliczaniu terminu nalezy uznac 711dzien pierwszy i wlasciwe

jest zastosowanie uregulowania art. 111 § 2 kodeksu cywilnego: 'jezeli poczatkiem terminu

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie U\'{zgledniasic przy obliczaniu terminu dnia,

w którym to zdarzenie nastapilo' i liczenie terminu waznosci recepty od dnia nastepnego po

uwidocznionym na recepcic."
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Jednoc2'.esniecharakter tenninu recepty, o którym mowa w § 18 ust. l rozporzadzeniaMinistra

Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U., Nr 213, poz. 2164)

zostal rozstr.l)'gniety w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia

4 kwietnia 2007 (VII SAlWa 2215/06), zgodnie z którym ,,(...) w powolanym przepisie w sposób

jednoznaczny okreslone zostaly tenniny realizacji recept lekarskich. Tenniny te sa tenninami prawa

materialnego i nie maga byc w zaden sposób zmieniane. ti. np. przedluzane. Po ich uplywie recepta

lekarskatraci swa waZnosc,ajej zrealizowanie (wydanie produktu leczniczego) przez apteke lub punkt

apteczny uznac nalezy za dzialanie niedopuszczalne i naruszajace prawo."
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