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JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS W 2021 ROKU? 

31.12.2020 
 

Wydruk remanentu i zmiany list refundacyjnych. 

 

01.01.2021 

 

Środki pomocnicze: wgranie do KS-Apteki nowej umowy (UMX) na 

2021 rok i powiązanie towarów aptecznych z umową. 

 

01.01.2021 

 

Nowe uprawnienie pacjenta WE. 

 

01.01.2021 

 

Odpłatność za lek recepturowy: 14 zł. 

 

01.01.2021 

 

Nowe karty EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. 

 

01.01.2021 

 

Nowe rozporządzenie w sprawie recept. 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 

 

 

Na nadchodzący Nowy Rok życzymy szczęścia, zdrowia, 

samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i 

zawodowym oraz spełnienia marzeń.  
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31.12.2020 

 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa poprawioną wersję instrukcji. 

 

W poniższym linku możemy pobrać instrukcję do wydruku remanentu na 

koniec roku oraz zatwierdzenia zmian list refundacyjnych. Czynności 

powinny być wykonane w dniu 31.12.2020 r. po zakończeniu pracy. 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01012021.pdf 

 

 

 

 

01.01.2021 

 

 

 

Od 1 stycznia obowiązują nowe umowy na środki pomocnicze. Plik UMX 

będzie można pobrać z NFZ lub z e-maila od firmy, której jesteśmy 

podwykonawcą np. Essity, Ines, Hartman. Przed pierwszą sprzedażą w 

styczniu trzeba zaimportować nowy plik do KS-Apteki i wykonać 

powiązania towarów aptecznych z umową. 

 

 

 

 

01.01.2021 

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca wprowadza nowe uprawnienie 

dodatkowe pacjenta o symbolu WE dla weterana poszkodowanego, 

którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 

30%. To uprawnienie zostało wydzielone z uprawnienia IB jako niezależne 

uprawnienie dodatkowe. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku mogą się 

pojawiać w aptekach recepty, na których naniesiona jest informacja o nowym 

uprawnieniu dodatkowym pacjenta WE. Dodatkowo ustawodawca planuje, 

aby jedynie osoba uprawniona do wystawiania recept miała możliwość 

umieszczania tego rodzaju uprawnienia na recepcie. Osoba wydająca lek nie 

będzie miała możliwości realizacji recepty z uwzględnieniem tego 

uprawnienia w sytuacjach, kiedy lekarz uprawnienia nie umieści na recepcie, 

będzie ono niewyraźne, błędne, itp. W obecnej rzeczywistości prawnej osoba 

wydająca lek w aptece nie ma możliwości wydania leku w takich sytuacjach 

jedynie dla uprawnień dodatkowych S i C. Od 1 stycznia do tego katalogu 

dołączy nowe uprawnienie WE oraz istniejące WP. Oczywiście w dalszym 

ciągu osoba wydająca lek będzie zobowiązana do weryfikacji uprawnień 

pacjenta. 

 

W dniu 30.12.2020 została opublikowana wersja KS-AOW 2021.1.2.4 w 

której dodano obsługę uprawnienia WE - weteran poszkodowany w min 

30%. Sukcesywnie aktualizujemy systemy w aptekach, które mają z nami 

umowę serwisową. 

 

 

 

 

01.01.2021 

 

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za lek recepturowy będzie wynosić 14 zł. 

Program KS-Apteka powinien samoczynnie dokonać tej zmiany, ale prosimy 

o sprawdzenie poprawności naliczenia opłaty podczas pierwszej sprzedaży w 

styczniu, tak żeby mieć pewność, że zmiana wykonała się prawidłowo. 

 

 

 

 

 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01012021.pdf
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01.01.2021 
 
 
 
 

 

Obecnie obowiązujące karty EKUZ utracą na terenie Wielkiej Brytanii 

swoją ważność 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od daty ważności wpisanej 

na karcie). Od tego dnia nie będą one mogły być używane przez 

ubezpieczonych oraz akceptowane przez świadczeniodawców. 

Link do komunikatu NFZ z wytycznymi: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-

swiadczeniodawcow,7842.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

01.01.2021 
 
 
 
 

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie w 

sprawie recept. Jednak jeszcze przez kolejne 6 miesięcy recepty będzie 

można realizować na dotychczasowych zasadach. Od 1 stycznia do 30 

czerwca 2021 r. pracownicy aptek będą mogli zatem korzystać z zasad 

realizacji zawartych w dwóch rozporządzeniach: starym i nowym. Jest to o 

tyle istotne, że w nowym rozporządzeniu znalazły się zapisy rozwiązujące 

kilka dotychczasowych problemów, jak chociażby: 

• doprecyzowanie definicji dawkowania jako informacji o liczbie 

jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym 

czasie 

• możliwość realizacji recepty na lek recepturowy, gdy dla dwóch 

ryczałtów nie podano sposobu dawkowania 

• możliwość realizacji recepty na lek recepturowy stosowanego na skórę 

(maści, kremy itp.) gdy podano tylko częstotliwość stosowania bez 

dawki (np. 3 x dziennie smarować) 

• dopuszczalna realizacja recepty papierowej, jeśli odbiega ona od 

wzoru, ale spełniony jest wymóg jej czytelności 

• możliwość realizacji recepty ze zniżką wynikającą z uprawnienia 

dodatkowego, nawet jeśli przy leku określono odpłatność X lub 100% 

– (np. leki OTC i ZK). 

Brak ilości leku gotowego 

Istotna zmiana zaszła również w zapisach dotyczących możliwości realizacji 

recepty w sytuacji, gdy osoba ją wystawiająca nie podała liczby opakowań 

leku. W takich sytuacjach dopuszczono możliwość wydania jednego 

najmniejszego opakowania określonego w wykazie leków refundowanych. W 

przypadku leków nierefundowanych może to być jedno najmniejsze 

opakowanie dopuszczone lub dostępne w obrocie. 

Brak dawkowania 

Kompletnie odwrotnie jest w sytuacji braku dawkowania leku. Tutaj w 

przypadku leku refundowanego, osoba realizująca receptę może wydać ilość 

leku nie większą od zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach 

dostępnych w obrocie. Natomiast w przypadku leków nierefundowanych jest 

to ilość nie większa niż zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach 

dopuszczonych do obrotu na terenie RP. 

Uprawnienia dodatkowe WP i WE 

Jednocześnie nowe rozporządzenie w sprawie recept doprecyzowuje 

uprawnienia osoby realizującej receptę z uprawnieniem dodatkowym WP lub 

WE. Podobnie jak w przypadku uprawnień S i C – osoba realizująca receptę 

nie ma możliwości ich uzupełnienia lub zweryfikowania. 

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7842.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7842.html

