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Jakie ważne zmiany dot. recept farmaceutycznych obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku? 

 

 
Jak wystawić e-receptę farmaceutyczną w KS-Aptece? 
  

 

Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu przez farmaceutów refundowanych recept 
dla siebie i swojej rodziny? 

 

 
Jak w związku z reglamentacją leków obowiązującą od 2 kwietnia 2020 r. w KS-Aptece 
zrealizować sprzedaż leków Arechin  i Plaquenil? 
 

  

Jakie nowości pojawiły się w KS-Aptece w ostatnich dniach? 

 

Jak od 1 kwietnia 2020 r. wygląda wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne?  

 

Czy pamiętacie o godzinach tylko dla seniorów i limicie osób przebywających 
jednocześnie w aptece? 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Wśród zapisów ustawy znalazły się bardzo duże zmiany w 
zasadach wystawiania recept farmaceutycznych. Link do ustawy: 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf 

Zgodnie z ustawą „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może 
wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę 
farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”. Zapis ten zawiera dwie 
kluczowe zmiany w stosunku do aktualnie jeszcze obowiązujących: 

 możliwość wystawienia refundowanej recepty przez farmaceutę dla siebie i 
rodziny (art. 95b ust. 3) 

 usunięcie słowa „nagłego”, które określało stopień zagrożenia stanu zdrowia 
pacjenta. 

Na mocy ustawy nastąpiło również zlikwidowanie ograniczenia dotyczącego liczby i 
wielkości opakowań leków, jakie mogą znaleźć się na recepcie farmaceutycznej, czyli 
dot. jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania).  

Ograniczenie dotyczące ilości przepisanego leku przez farmaceutę są analogiczne jak w 
przypadku pielęgniarek (art. 96a ust. 4-5 Prawa farmaceutycznego), czyli: 

 ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego 
okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 
dawkowania; 

 ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego 
stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego; 

 farmaceuta może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania 
nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

W przypadku recepty w postaci elektronicznej farmaceuta może przepisać dla jednego 
pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 
180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie 
sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego 
wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

Nadal jednak na recepcie od farmaceuty nie będą mogły znaleźć się produkty lecznicze 
zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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W dniu 27 marca 2020 r. w KS-Aptece pojawiła się obsługa e-recepty farmaceutycznej 
(od wersji 2020.3.0.0). 

Jak wystawić e-receptę farmaceutyczną w KS-Aptece? 
Instrukcja dostępna jest z menu Apmana w zakładce "O systemie" -> "e-Recepta 
Farmaceutyczna". 

Jeśli nie macie czasu na czytanie instrukcji (teraz nikt go nie ma) to zachęcamy do 
obejrzenia krótkiego filmiku (6:32 min.) na portalu OSOZ Tutor: 
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200331-wystawianie-i-realizacja-e-recepty-
farmaceutycznej-w-systemie-ks-apteka/ 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – recepta zawiera podpis 
farmaceuty wystawiającego receptę. W przypadku recepty papierowej farmaceuta składa 
podpis własnoręczny. Do podpisania e-recepty farmaceutycznej można wykorzystać: 

  bezpłatny certyfikat ZUS, do pobrania zgodnie z instrukcją - jest to sugerowana przez 
nas opcja, link do instrukcji: https://ezdrowie.gov.pl/downloadFile/3922 

 płatny kwalifikowany podpis elektroniczny 

Jak wystawić w KS-Aptece refundowaną receptę farmaceutyczną pro auctore lub pro 
familia? Na obecną chwilę funkcjonalność e-recepty farmaceutycznej dotyczy tylko recept 
nierefundowanych. Trwają w tej chwili intensywne prace nad rozszerzeniem funkcjonalności 
o recepty farmaceutyczne refundowane pro auctore. Powiadomimy Was, jak funkcjonalność 
będzie dostępna. 

Przypominamy, że wystawienie recepty papierowej jest uzasadnione tylko w następujących 
przypadkach: 

a) brak dostępu do SIM, 

b) recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości, 

c) recepta ma zostać wystawiona przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie 
wykonuje czynności farmaceuty w Polsce (art. 6a obowiązki obywatela państwa UE 
tymczasowo i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty, ust. 1 ustawy z dnia 
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich). 

 

 

 

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta m.in. wprowadza możliwość wystawiania przez 
farmaceutów refundowanych recept dla siebie i swojej rodziny. Link do ustawy: 
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf 

W kontekście recept farmaceutycznych jako rodzinę rozumie się małżonka, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii 
bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty (podobnie 
jak to jest w przypadku lekarzy). 
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Receptę taką będzie mógł wystawić każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania 
zawodu. Nie będzie konieczne podanie przyczyny jej wystawienia. Refundowana 
recepta od farmaceuty będzie docelowo wystawiana w postaci elektronicznej, ale będzie 
mogła być wystawiona w postaci papierowej np. w przypadku braku dostępu 
farmaceuty do SIM. Ze wstępnych informacji wynika, że wystawienie refundowanej 
recepty farmaceutycznej pro auctore i pro familia – bez dostępu do SIM – będzie możliwe 
wyłącznie na drukach dostarczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. 
Dodatkowo farmaceuta wystawiający receptę dla siebie lub rodziny, będzie musiał 
prowadzić własny wykaz zawierający: 

 numer kolejny wpisu; 
 datę wystawienia recepty; 
 numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer 

PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

 rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu; 
 międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę 
wyrobu medycznego; 

 postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w 
więcej niż jednej postaci; 

 dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce; 

 ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego 
recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do 
jego sporządzenia; 

 sposób dawkowania. 
Wkrótce mają zostać opublikowane dokładne wytyczne dotyczące wystawiania przez 
farmaceutów refundowanych recept pro familia i pro auctore. 

                                                                

 

 
Przypominamy, że od Minister Zdrowia od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania 
wprowadził reglamentację leków Arechin (Chloroquinum) i Plaquenil 
(Hydroxychloroquinum). 

BARDZO WAŻNY Komunikat Ministerstwa Zdrowia z wyjaśnieniami: 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-dostepnosci-do-
produktow-leczniczych-arechin-i-plaquenil 

Obwieszczenie MZ:  

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/28/journal/6046 
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Lek Arechin będzie dostępny wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych, które uprawniają 
pacjenta do wykupu tego leku na podstawie recepty z 30% odpłatnością. 

Lek Plaquenil będzie dostępny natomiast zgodnie ze wskazaniami określonymi w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz we wskazaniach, które zgodnie z decyzjami 
administracyjnymi Ministra Zdrowia uprawniały świadczeniobiorcę do odpłatności 
ryczałtowej (w trybie tzw. refundacji indywidualnej). 

Zakazane jest ordynowanie i wydawanie ww. leków w aptece ogólnodostępnej lub 
punkcie aptecznym we wskazaniach: COVID-19 albo leczenie wspomagające w 
zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i 
SARSCoV-2. Pacjenci z rozpoznaną chorobą COVID-19 będą mogli być leczeni tymi lekami 
wyłącznie w szpitalach do tego przeznaczonych lub pod nadzorem tych szpitali (pacjenci 
pozostających w miejscach izolacji oraz pacjenci w izolacji domowej). 

Kamsoft wprowadził w KS-Aptece z dnia 2020.04.01 (wersja 2020.3.0.2) obsługę 
reglamentacji leków w postaci wersji zapoznawczej "Asystenta Reglamentacji", co 
pozwala w prosty sposób zidentyfikować ilość wydanych do tej pory produktów leczniczych 
podlegających reglamentacji danemu pacjentowi w aptece. Sposób pracy z Asystentem 
Reglamentacji został szczegółowo opisany w instrukcji użytkownika dostępnej wprost w 
systemie KS-AOW (Menu główne -> O systemie -> Asystent Reglamentacji - 
ograniczenia w wydawaniu produktów uwagi na epidemię SARS-CoV-2). 

Sposób zamówienia leku Arechin w hurtowni Adamed został opisany w komunikacie 
Śląskiej Izby Aptekarskiej pod adresem: 

 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8317#tabs 

 

 

 
Zmiany w systemie KS-AOW 2020, wersja 2020.3.0.0 z 2020.03.27: 
 Zmiany w module APW11: 

 Obsługa e-Recepty farmaceutycznej. Szczegółowy opis modyfikacji można znaleźć 
w instrukcji dostępnej z okna głównego KS-AOW (ApMan), w zakładce "O 
systemie": "e-Recepta Farmaceutyczna"  

 Przy tworzeniu korekty dodano komunikat informujący o tym, że korygowana 
pozycja znajduje się na zestawieniu refundacyjnym, w związku z czym należy 
wykonać również korektę zestawienia refundacyjnego 

 W funkcji drukującej NIP na paragonie po naciśnięciu klawisza N tworzył się zawsze 
pacjent jednorazowy. Po zmianach pacjent jest wyszukiwany w kartotece pacjentów, 
a jeśli znajdzie się więcej kart z tym samym numerem NIP zostanie wyświetlona lista 
do wyboru 

 Zmiany w module APW21: 
 Rozszerzenie ewidencji Rp. farmaceutycznych o e-Recepty farmaceutyczne 

 Zmiany w module APW23: 
 Obsługa e-Recepty farmaceutycznej w retaksacji recept. Szczegółowy opis 

modyfikacji można znaleźć w instrukcji dostępnej z okna głównego KS-AOW 
(ApMan), w zakładce "O systemie": "e-Recepta Farmaceutyczna" 
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Zmiany w systemie KS-AOW 2020, wersja 2020.3.0.2 z 2020.04.01: 
Zmiany w module APW11: 

 Dodano wersję zapoznawczą "Asystenta Reglamentacji", który prezentuje informacje 
zamieszczone w "Obwieszczeniu MZ w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i 
wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta", dotyczące limitów wydań 
danego produktu leczniczego na jednego pacjenta w związku z przeciwdziałaniem 
skutkom epidemii SARS-CoV-2 oraz pozwala w prosty sposób zidentyfikować ilość 
wydanych do tej pory produktów leczniczych podlegających reglamentacji danemu 
pacjentowi w aptece. Sposób pracy z Asystentem Reglamentacji jest szczegółowo 
opisany w instrukcji użytkownika dostępnej wprost w systemie KS-AOW (Menu 
główne -> O systemie -> Asystent Reglamentacji - ograniczenia w wydawaniu 
produktów z uwagi na epidemię SARS-CoV-2) 

 

 

 
Przypominamy, że informacje umożliwiające realizację zlecenia pacjent może otrzymać 
drogą sms, mailową, zdjęcie zlecenia (3 strony wydrukowane z systemu) lub sam numer 
zlecenia (unikalny nr identyfikacyjny). Do realizacji zlecenia w systemie KS-Apteka 
wystarczy sam numer zlecenia i PESEL. 
 
Apteka ma prawo wystąpić do OW NFZ w celu pozyskania potwierdzenia zlecenia 
(uzyskania nowego nr zlecenia), w przypadku kiedy lekarz wystawił zlecenie poza 
systemem e-ZWM. W tym celu należy wysłać drogą mailową zdjęcie zlecenia na adres 
mailowy wskazany przez fundusz (proces powinien trwać 2 dni). Po otrzymaniu 
potwierdzenia zlecenia, uzyskaniu nowego nr zlecenia, należy przejść do obsługi 
zlecenia w systemie e-ZWM. 
 
Adresy e-mail do wysyłania potwierdzeń do NFZ: 
Lubelski: zpo@nfz-lublin.pl 
Małopolski: ezwm@nfz-krakow.pl 
Podkarpacki: srodki_ort@nfz-rzeszow.pl 
Świętokrzyski: srpom@nfz-kielce.pl 
 
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Centrala NFZ informuje, że po 1 kwietnia 
2020 r.: 

 zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, 
wystawiane po 31 marca 2020 r. na starym wzorze zlecenia, mogą być 
realizowane w ramach ważnych kart zaopatrzenia poza systemem eZWM (do 
końca okresu ważności) 

 honorowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane na 
starym wzorze: w takim przypadku potwierdzenie z NFZ uzyskuje się drogą 
elektroniczną (np. skan/email/fax) i może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do 
wystawienia zlecenia, przychodnia lub realizator zaopatrzenia 

 przyjmowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane po 
31 marca 2020 r na nowym wzorze poza systemem eZWM: w takim przypadku 
nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia 
(zasady potwierdzania są takie jak powyżej) 

 
Po pozytywnej weryfikacji zlecenia wystawionego poza systemem eZWM OW NFZ 
przekaże informację zwrotną o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. 
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telefonicznie lub poprzez e-mail). Nie jest wymagane przesyłanie przez NFZ CZĘŚĆ II. 
WERYFIKACJA ZLECENIA. 
 
Pełna treść komunikatu NFZ jest dostępna pod adresem:  
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-
potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-po-1-kwietnia-
2020-r-,7672.html 
 

 

 
Zgodnie z rozporządzeniem rządu od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 
2020 r. w aptece, punkcie aptecznym lub sklepie medycznym:  

 w godzinach 10.00–12.00 mogą być obsługiwane wyłącznie osoby powyżej 65. 
roku życia  

 może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko 
kasowe (liczy się ogólna liczba stanowisk, a nie stanowisk czynnych w danej 
chwili) 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf 

 

W dniu 1 kwietnia pojawiła się zmiana mówiąca o tym, że “ograniczenia [..] w zakresie 
dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub 
punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na 
nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.”  

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


