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W jaki sposób farmaceuci będą otrzymywać unikalne numery recept do 
przepisywania refundowanych leków dla siebie i rodziny? 
 

 

Jak zrobić korektę recepty farmaceutycznej. A jak wykonać retaksację? 
Co zrobić w przypadku braku połączenia z SIM? 

 

 
Czy wiecie, że TurboBLOZ, czyli BLOZ w chmurze, zastąpił już 
“zwykłego” BLOZa? Jakie korzyści możecie osiągnąć korzystając z 
Turbo BLOZa? 
  

 

 
 
Jakie zmiany pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 
 
 

 

 
W jaki sposób będziecie logować się do portalu ZSMOPL od 21 
kwietnia? Co zmienia się w związku z migracją na platformę e-PLOZ? 
 

 

Od kiedy zacznie obowiązywać program Ciąża Plus, czyli bezpłatne 
wybrane leki dla kobiet w ciąży? 

 

 
Gdzie może zadzwonić pacjent, który potrzebuje pomocy 
psychologicznej w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym 
czy kwarantanną? 
 

 

Kiedy będą najbliższe zmiany list refundacyjnych? 

 

Jak według Kancelarii Premiera będzie wyglądało znoszenie ograniczeń 
w życiu społecznym i działalności gospodarczej wprowadzonych w 
związku z koronawirusem? Jakie będą podstawy nowej normalności? 

 
Czytajcie poniżej.... 
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Od 1 kwietnia 2020 r. w ustawie Prawo Farmaceutyczne pojawiły się zapisy 
umożliwiające farmaceutom wystawiania recept refundowanych dla siebie i 
rodziny. W dniu 14 kwietnia 2020 roku Prezes NFZ opublikował 
Zarządzenie Nr 57/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie 
korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
W celu uzyskania dostępu do Portalu NFZ wnioskodawca składa do 
właściwego oddziału Funduszu wniosek, którego wzór określony jest w 
załączniku do zarządzenia. Wniosek trzeba wypełnić zgodnie z 
instrukcją, która zawarta jest w załączniku do zarządzenia. Osobiste 
dokonanie potwierdzenia tożsamości we właściwym oddziale NFZ nie 
jest wymagane w przypadku, gdy wniosek został poprawnie podpisany 
profilem ePUAP, po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez NFZ. 
Po otrzymaniu wniosku i weryfikacji złożonych dokumentów, właściwy 
oddział NFZ zakłada konto dostępowe do Portalu NFZ. 
 
Link do zarządzenia z załącznikami: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-
prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-572020dsoz,7168.html 
 

 

 
Jak zrobić korektę e-recepty farmaceutycznej? Jak zrealizować e-
receptę farmaceutyczną przy braku połączenia z SIM? Jak wygląda 
retaksacja recept farmaceutycznych? 
 
Możecie się tego dowiedzieć na platformie OSOZ Tutor: 
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200414-e-recepta-farmaceutyczna-w-
systemie-ks-apteka-cz-ii/ 
 
A chcecie sobie przypomnieć jak wystawić i zrealizować e-receptę 
farmaceutyczną? Również zapraszamy do OSOZ Tutor:  
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200331-wystawianie-i-realizacja-e-
recepty-farmaceutycznej-w-systemie-ks-apteka/ 
 

 

 
Od KS-Apteki z dnia 16 kwietnia 2020 roku TurboBLOZ zastępuje obecną 
bazę 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).  
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W wyniku wyszukania uzyskujemy precyzyjny wynik, który możemy 
dodatkowo zawężać dopisując kolejno odpowiednie frazy odnoszące się np. 
do postaci produktu, dawki czy wielkości opakowania handlowego. 
TurboBLOZ eliminuje popełniane literówki, więc jeżeli zdarzy się pomylić 
litery w nazwie handlowej czy międzynarodowej, narzędzie skoryguje błąd 
i zwróci właściwy wynik wyszukiwania.  
 

 

 
Zmiany ogólne KS-Apteka (wersja 2020.3.1.2 z 2020.04.16): 

 Baza leków i środków ochrony zdrowia KS-BLOZ: Zmieniono 
domyślny mechanizm wyszukiwania na TurboBLOZ. Nowy 
mechanizm działa w trybie online i zapewnia dostęp do aktualnych 
kart produktów bazy KS-BLOZ. Użytkownik otrzymuje również 
informację o dostępności produktu wg KtoMaLek. Aby zmienić 
mechanizm wyszukiwania z TurboBLOZ na wcześniej używany 
należy kliknąć niebieską chmurkę po lewej stronie paska 
wyszukiwania. 

 
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.1.2 z 2020.04.16): 

 Poprawiono wprowadzanie hasła przy podpisywaniu e-Recepty 
farmaceutycznej - odblokowano znaki specjalne 

 Poprawiono odczyt "daty realizacji do" z e-Recept na wyrób 
medyczny 

 Ograniczenie adnotacji na DRR do 255 znaków. 
 
Zmiany w module APW13 (wersja 2020.3.1.2 z 2020.04.16): 

 W oknie "Przeglądanie i poprawki..." dodano ostrzeżenie o 
niezgodności pozycji do zapłaty z wartością dokumentu. 

 
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.3.1.2 z 2020.04.16): 

 W oknie "produkty handlowe środków pomocniczych umowy" 
dodano raport pokazujący powiązania towarów z produktami z 
umowy: "[Ctrl+A] Analiza" 

 

 

 
W ostatnim czasie CSIOZ rozpoczęło proces wdrażania nowego narzędzia 
logowania do systemów/rejestrów medycznych tj. Elektronicznej Platformy 
Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). W ramach tego odbędzie się 
przeniesienie na e-PLOZ procesu logowania dla ZSMOPL. W związku z tym 
w dniu 20 kwietnia br. w godzinach 8.00-12.00 nastąpi techniczna przerwa 
w dostępie do systemu. 
 
UWAGA: opisane zmiany nic nie zmieniają w sytuacji, gdy sprawdzacie 
stan raportów ZSMOPL bezpośrednio z KS-Apteki. 
 
Od 21 kwietnia br. użytkownicy ZSMOPL będą mieli możliwość logowania 
do ww. sytemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ. Migracji 
do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników 
ZSMOPL natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu 
za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane. 
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Od 21 kwietnia br. każdy z użytkowników ZSMOPL, który będzie chciał 
zalogować się do sytemu, będzie musiał nadać sobie nowe hasło 
korzystając z opcji: „Przypomnij mi hasło/Nie pamiętam hasła” wg 
instrukcji dostępnej na stronie: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ pod linkiem 
„Instrukcja”. 
 
Od dnia przeniesienia procesu logowania ww. systemów na e-PLOZ nie 
będzie możliwe również logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu 
Zaufanego. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie 
późniejszym w ramach kolejnych prac rozwojowych nad e-PLOZ. 
 
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do zapoznania się z 
pytaniami i odpowiedziami dostępnymi w sekcji FAQ na stronie e-
PLOZ: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ 
 

 

 
W dniu 16 kwietnia Sejm uchwalił ustawę CiążaPlus, wprowadzającą 
bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Posłowie zdecydowali, że nowe 
przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.  Zgodnie z zapisami 
nowelizacji kobiety będą miały zapewniony dostęp do leków na 
podstawie zaświadczenia stwierdzającego ciążę, wystawionego przez 
ginekologa lub położną. Będą mogli przepisywać je wszyscy lekarze. 
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych leków będą także kobiety 
nieubezpieczone, bo w trakcie ciąży mają one prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej. Wykaz leków ma być ogłoszony w ciągu czterech miesięcy od 
wejścia w życie ustawy. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Na 
ten rok przewidziano 11 mln zł. W 2021 r. - 24 mln zł, później kwota będzie 
co roku rosnąć o 10 proc. W razie przekroczenia limitu na dany rok minister 
zdrowia ma zmniejszać liczbę leków objętych programem. Według wyliczeń 
Ministerstwa Zdrowia, resort średnio przeznaczy na jedną ciężarną kobietę 
65 zł z programu. Do skorzystania z programu będzie uprawniała recepta z 
kodem „C”. 
 

 

 
Pomocą psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem 
epidemicznym czy kwarantanną służą psychologowie, którzy dyżurują pod 
numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 
800-190-590 pacjent może poprosić o przekierowanie rozmowy do 
dyżurującego przez całą dobę psychologa. Psychologowie dostępni przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu, a połączenie jest bezpłatne. Ta szczególna 
forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które źle 
znoszą odosobnienie, odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego. 
 
Telefoniczna Informacja Pacjenta - infolinia, pod numerem której można 
uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem, jest od początku epidemii jednym z 
głównych narzędzi komunikacji. Do tej pory konsultanci odebrali rekordowa 
liczbę - ponad pół miliona połączeń, z czego 300 tysięcy dotyczyło kwestii 
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związanych z SARS-CoV-2. W szczytowych godzinach telefony odbiera 
ponad 300 osób. 
 

 

 
Obwieszczenie z wykazem produktów refundowanych, obowiązujące od 
dnia 1 marca 2020 r., zachowuje ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. Okres 
obowiązywania decyzji o refundacji, który kończy się przed dniem 1 lipca 
2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że najbliższe 
zmiany list refundacyjnych będą dopiero od dnia 1 września 2020 r. 
 
Baza KS-BLOZ zawiera dane zgodne z aktualnie obowiązującym do 31 
sierpnia 2020 r. wykazem refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Do 
czasu wydania kolejnego obwieszczenia Baza KS-BLOZ jest na bieżąco 
aktualizowana o wszelkie zmiany, nie tylko te wynikające wprost z 
obwieszczenia, ale na przykład te dotyczące reglamentacji niektórych 
produktów i jest regularnie udostępniana w cyklu dobowym.  
 
Podstawa prawna: w dniu 31.03.2020 r. została opublikowana ustawa o 
zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 
dn.31.03.2020 r. poz.567), która wprowadza m.in. zmiany do ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

 

 
W dniu 20 kwietnia wieczorem Premier ogłosił pierwszy etap znoszenia 
ograniczeń związanych z koronawirusem. Wszystkich etapów ma być 
cztery. Decyzja o przejściu do kolejnego etapu będzie podjęta na 
podstawie analizy przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia i 
realizacji wytycznych sanitarnych przed podmioty odpowiedzialne. 
 
Jakie będą postawy nowej normalności? Możecie zobaczyć na poniższej 
infografice. 
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Etapy znoszenia ograniczeń: 

 

 
 
 


