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Czy można jeszcze robić odpisy recept? 
 

 

Czy można już wystawić e-receptę farmaceutyczną? 

 

W takiej sytuacji możecie wystawić e-receptę farmaceutyczną 
pacjentowi wg poradnika dla pacjentów Rzecznika Praw Pacjenta? 

 

Jakie zmiany pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 

 

 

Czy korzystacie z bazy TurboBLOZ? W czym TurboBLOZ jest dużo 
lepszy od “zwykłego” BLOZa? 

 

Czy wnieśliście już obowiązkową opłatę recyklingową za reklamówki 
wydane w I kwartale 2020 roku?  

 

 
Czy chcielibyście szybko i za darmo zwiększyć grono swoich pacjentów 
oraz ułatwić zamówienia swoim obecnym pacjentom? 
 

 

 
Gdzie się leczyć w czasie epidemii koronawirusa? 

 

 

 
Czy pamiętacie, że od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba w miejscu 
publicznym ma obowiązek zasłaniania ust i nosa? 
 

 

Na jakiej zasadzie działa recepta bezdotykowa? 

 
Czytajcie poniżej.... 
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W dniu 1 kwietnia 2020 roku nastąpiła zmiana w Art. 96a ust 6, która 
usunęła z tym dniem możliwość wystawiania odpisów recept dla recept 
papierowych. W tym dniu weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 567z 31.03.2020r.), 
która to wprowadziła zmiany w art. 92 i 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne, 
o których pisaliśmy już w poprzednim numerze Merido News. 
 

 
 

 
 
  

 
Od 1 kwietnia 2020 roku w Prawie farmaceutycznym znalazły się zapisy 
dające farmaceutom prawo wystawiania refundowanych recept pro 
auctore i pro familia. Uprawnienie to dotyczy wszystkich farmaceutów 
posiadających Prawo Wykonywania Zawodu. Ale w praktyce nie można 
jeszcze wystawiać takich recept. Zasady wystawiania i realizacji recept 
(PA/PF) przez farmaceutę niebawem zostaną szczegółowo opisane w 
rozporządzeniu wykonawczym do ustawy prawo farmaceutyczne, o czym 
poinformujemy Państwa niezwłocznie – informuje Okręgowa Izba 
Aptekarska w Warszawie. Natomiast CSIOZ informuje, że trwają prace, 
których celem jest umożliwienie farmaceutom wystawiania e-recept pro 
auctore i pro familiae w aplikacji gabinet.gov.pl 
Więcej na temat refundowanych recept pro auctore i pro familia pisaliśmy w 
Merido News 14/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rzecznik Praw Pacjenta przygotował serię odpowiedzi na najczęściej 
zadawane przez pacjentów pytania. Część z nich dotyczy uprawnień 
farmaceutów i tego, w jaki sposób mogą na nich skorzystać pacjenci w 
obecnej sytuacji.  
 
Przykładowe pytania pacjentów, na które znajdziecie tam odpowiedzi: 

 Pilnie potrzebuję leku na receptę, ale nie mogę się skontaktować z 
lekarzem. Co mogę zrobić? 

 Potrzebuję pieluchomajtek/sprzętu stomijnego / ortezy /. Jak mam 
uzyskać zlecenie na te wyroby medyczne? 

 Co mam zrobić, gdy moja przychodnia lekarza rodzinnego (POZ) jest 
zamknięta? 

 Co mam zrobić, gdy placówka lekarza rodzinnego (POZ) odmówiła 
mi teleporady? 

 Stoję pod drzwiami przychodni, czy personel może odmówić mi 
wejścia? 

 Jestem daleko od placówki mojego lekarza rodzinnego (POZ). Źle się 
czuję. Co mogę zrobić? 

 
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie pod adresem:  
https://www.gov.pl/web/rpp/koronawirus-najczesciej-zadawane-pytania-i-
odpowiedzi 
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Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.0.5 z 2020.04.06): 
W związku z wejściem w życie 1.04.2020 nowelizacji Prawa 
Farmaceutycznego  

 zablokowano możliwość wystawiania odpisów recept 
 zmiany w komunikatach przy wystawieniu recepty farmaceutycznej:  
       * usunięto informację o możliwości wydania najmniejszego 

opakowania leku 
       * dodano ostrzeżenie o próbie wydania leku psychotropowego        

lub odurzającego 
 
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.0.9 z 2020.04.10): 

 Dodano wywołanie Asystenta Reglamentacji [Ctrl+Shift+R] dla Rp. 
Papierowych 

 Dodano mechanizm tworzenia DRR dla leków OTC z grupy towarów 
Reglamentowanych 

 Dodano odczyt kodów QR z aplikacji VisiMed (bezdotykowa 
recepta) 

 Usunięcie problemu z podmianą podtypu recepty lekarskiej na 
pielęgniarską; problem występował po realizacji recept 
pielęgniarskich kontynuacji na zlecenie lekarza 

 
Zmiany w module APW13 (wersja 2020.3.0.8 z 2020.04.09): 

 Leki on-line: możliwość ograniczenia rezerwacji towarów ze 
względu na minimalny stan magazynowy 

 
Zmiany w module APW68 (wersja 2020.3.0.8 z 2020.04.09): 

 Dodano możliwość generowania komunikatu braków do ZSMOPL 
dla wszystkich pozycji braków z hurtowni z modułu Zamówienia 

 

 

 
Niebawem Kamsoft wprowadzi zmianę polegającą na tym, że nowy 
mechanizm wyszukiwania TurboBLOZ (BLOZ online jako usługa 
chmurowa) staje się domyślną formą wyszukiwania.  
 
Nowy model przeszukiwania bazy BLOZ - TurboBLOZ zapewnia:  
- wskazywanie produktów o potwierdzonej dostępności na rynku w 

aptekach (dzięki danym z KtoMaLek),  
- pomijanie wyświetlania produktów, które pomimo, że są 

zarejestrowane, w tym czasie nie są lub nigdy nie były dostępne na 
rynku,  

- wskazywanie nasycenia aptek danym produktem – dzięki kolorowemu 
wskaźnikowi dostępności (na podstawie danych z KtoMaLek).  

  
W wyniku wyszukania uzyskujemy precyzyjny wynik, który możemy 
dodatkowo zawężać dopisując kolejno odpowiednie frazy odnoszące się 
do, np.: postaci produktu, dawki czy wielkości opakowania handlowego. 
TurboBLOZ eliminuje popełniane literówki, więc jeżeli zdarzy się 
pomylić litery w nazwie handlowej czy międzynarodowej, narzędzie 
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skoryguje błąd i zwróci właściwy wynik wyszukiwania. Uruchomienie 
narzędzia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 
 

 

 
Przypominamy, że opłaty recyklingowe należy wnieść do 15 dnia 
miesiąca następującego po kwartale, w którym zostały pobrane. 
Oznacza to, że termin wniesienia opłat za pierwszy kwartał 2020 roku, 
to 15 kwietnia 2020 r. 
 
Wysokość opłaty można określić na podstawie liczby wydanych 
reklamówek i wynosi ona 20 groszy za każdą wydaną reklamówkę.  
W KS-Aptece ilość wydanych reklamówek można uzyskać w module 
Kontrola AP23 -> Kontrola sprzedaży -> Przeglądanie sprzedaży -> 
wybieramy „Wybrany lek” i zakres dat -> [F2] OK -> [F5] Podsumowanie -
> informacja jest w polu: „łączna ilość sprzedana”. Jeśli mamy kilka 
towarów/usług dot. opłaty za reklamówki należy zsumować sprzedane ilości 
dla wszystkich kart. 
 
W przypadku aptek mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego opłaty 
dokonuje się na rachunek:  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
25 1020 4391 0000 6102 0187 3785,  
Opis przelewu: REGON lub NIP płatnika, okres dot. wnoszonej opłaty 
 

 

 
Kamsoft udostępnił możliwość prowadzenia zamówień pacjentów w 
formie apteki internetowej przez serwis papin.pl. Serwis ten działa w 
oparciu o usługę Leki-online.  
 
Korzyści płynące z korzystania z serwisu Papin.pl: 

 wzmocnienie opieki nad pacjentami z okolicy 
 brak konieczności osobistej wizyty pacjenta 
 dostępność apteki dla pacjenta przez 24 godz. na dobę 
 możliwość bezpłatnego przetestowania rozwiązania do końca 

czerwca 2020 roku 
 w celu uruchomienia usługi wystarczy prosta konfiguracja usługi 

w programie aptecznym 
 
Jak wygląda zamawianie od strony pacjenta? Możecie zobaczyć to na 
nowym filmie na OSOZ Tutor: https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-
20200407-apteka-internetowa-na-platformie-papin-pl/ 
  
Chcielibyście poznać szczegóły? Poniżej możecie pobrać: 

 Instrukcję uruchamiania - Szybki Start najdziecie na naszej stronie: 
www.apteki.merido.pl 

 Opracowanie prawne, wyjaśniające kluczowe aspekty związane z 
prowadzeniem apteki internetowej: www.apteki.merido.pl 

 
Jeśli macie dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z nami. 
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Gdzie się leczyć w czasie epidemii koronawirusa? To pytanie zadaje sobie 
wielu pacjentów. Specjalnie dla nich na stronach internetowych 
Oddziałów Wojewódzkich Funduszu publikowane są listy poradni POZ, 
które udzielają teleporad, wykazy otwartych poradni specjalistycznych, 
gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych, w których można 
uzyskać pomoc medyczną. Dane aktualizowane są na bieżąco. 
 
Informacje na ten temat znajdziecie na stronach centrali NFZ: 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/gdzie-sie-
leczyc-w-czasie-epidemii-koronawirusa,401.html 
 

 

 
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku Rząd wprowadza obowiązek 
zasłaniania ust i nosa w postaci maseczki, szalika czy chusty, która 
zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich ludzi w 
miejscach publicznych, takich jak ulice, urzędy, sklepy, autobusy, 
punkty usługowe i zakłady pracy. Nakaz dotyczy również dzieci w 
każdym wieku. 
 
Do dnia 19 kwietnia zostały przedłużone wcześniejsze obostrzenia: 
- limity osób w sklepach - maksymalnie trzy osoby na jedną kasę 
- limity osób na targach, straganach, bazarach 
- limity dwóch osób na jedno okienko w urzędach pocztowych 
- ograniczenie działalności restauracji, barów i kawiarni 
- zamknięte pozostaną salony fryzjerskie, kosmetyczne czy piercingu. 
- w weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane, 
- godziny dla seniorów w sklepach, aptekach i drogeriach 
- wszyscy klienci sklepów muszą robić zakupy w jednorazowych 

rękawiczkach 
- zamknięte pozostaną teatry, opery, muzea, biblioteki, kina i siłownie 
- w galeriach handlowych mogą być świadczone wyłącznie usługi medyczne, 

bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na 
dowóz i wynos) 

 

 

 
KS-Apteka pozwala na wykorzystanie aplikacji VisiMed do dyskretnego 
(bez wypowiadania PESELa i PIN na głos), bezpiecznego 
(szyfrowanego) i w 100% bezdotykowego (bez papieru itp.) 
przekazywania kodów do e-Recept wprost z ekranu smartfona. 

 
Funkcjonalność ta była już znana, ale teraz ma zdecydowanie swój czas, ale 
i też nowe możliwości: 

 po pierwsze można będzie zainstalować aplikację i od razu wpisać 
PESEL i PIN żeby pokazać e-receptę w aptece 

 po drugie bez zakładania dodatkowych kont i ich wiązania będzie 
można wprowadzić PESEL mamy, taty, babci czy sąsiada, który jest 
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na kwarantannie i mu pomagamy - prosto i bezpiecznie, bo dane 
osobowe nie zostaną nigdzie przesłane z telefonu 

Chcecie wiedzieć więcej? Zachęcamy do obejrzenia filmiku na OSOZ 
Tutor: https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200409-realizacja-e-recept-w-
praktyce-cz-iv-bezdotykowa-recepta/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


