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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeƒ wchodzàcych w sk∏ad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r.
Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W sk∏ad powierzchni podstawowej lokalu apte-
ki ogólnodost´pnej wchodzà nast´pujàce pomieszcze-
nia:

1) izba ekspedycyjna;

2) izba recepturowa, która mo˝e byç wyposa˝ona
w Êluz´;

3) izba do sporzàdzania produktów homeopatycznych
— je˝eli apteka sporzàdza produkty homeopatycz-
ne;

4) zmywalnia;

5) magazyn lub magazyny produktów leczniczych;

6) magazyn lub magazyny do przechowywania asor-
tymentu wymienionego w art. 72 ust. 5 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne,
je˝eli jest on prowadzony przez aptek´;

7) pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe;

8) komora przyj´ç, usytuowana w pobli˝u wejÊcia do
apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla per-
sonelu;

9) archiwum.

§ 2. W sk∏ad powierzchni pomocniczej lokalu apte-
ki ogólnodost´pnej wchodzà:

1) pomieszczenie socjalne;

2) szatnia dla personelu z odr´bnymi szafami na okry-
cia wierzchnie, fartuchy i obuwie w iloÊci zale˝nej
od zatrudnionego personelu (dopuszcza si´ usytu-
owanie szatni w komorze przyj´ç);

3) pomieszczenie sanitarne;

4) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania
sprz´tu porzàdkowego i Êrodków s∏u˝àcych do
utrzymania czystoÊci;

5) powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsion-
ki itp.).

§ 3. 1. W sk∏ad powierzchni podstawowej lokalu ap-
teki szpitalnej wchodzà pomieszczenia wymienione
w § 1 pkt 1, 2 i 4—8, a tak˝e:

1) pomieszczenie do ja∏owego przygotowywania le-
ków;

2) sterylizatornia;

3) pomieszczenie odpowiednie do przechowywania
produktów leczniczych ∏atwo palnych oraz ̋ ràcych;

4) pokój kierownika apteki.

2. Je˝eli w aptece szpitalnej wykonywane sà leki do
˝ywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytosta-
tyczne, koncentraty do hemodializy i dializy dootrzew-
nowej lub p∏yny infuzyjne, to w sk∏ad powierzchni pod-
stawowej wchodzà ponadto:

1) pracownia do przygotowywania p∏ynów infuzyj-
nych z laboratorium kontroli jakoÊci;

2) destylatornia;

3) pomieszczenie do przygotowywania leków cytosta-
tycznych;

4) pomieszczenie do przygotowywania koncentratów
do dializy.

3. Rodzaj i liczba pomieszczeƒ powinny wynikaç
z rodzaju wykonywanych przez aptek´ czynnoÊci, a tak-

˝e wykonywanych Êwiadczeƒ zdrowotnych przez pla-
cówk´, w której apteka jest utworzona.

§ 4. W sk∏ad powierzchni pomocniczej lokalu apte-
ki szpitalnej wchodzà pomieszczenia wymienione
w § 2.

§ 5. Traci moc zarzàdzenie Ministra Zdrowia i Opie-
ki Spo∏ecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie ty-
pów aptek, zakresu i rodzaju czynnoÊci nale˝àcych do
aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczà-
cych lokalu i wyposa˝enia aptek (M. P. z 1992 r. Nr 37,
poz. 277).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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