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#20/2020 (15.05.2020) 
 

 

Jak świętowaliście wczoraj Międzynarodowy Dzień Farmaceuty? 
 

 

Jakie rodzaje wsparcia oferuje Tarcza Antykryzysowa? Czy moja firma 
również może skorzystać z pomocy? 

 

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

 

 
Na kiedy Ministerstwo Zdrowia kolejny raz przesunęło termin 
weryfikacji poprawności kodów EAN leków podczas wystawiania e-
recept przez lekarzy? 
 

 

 
Jakie są zasady wystawiania i realizacji recept refundowanych dla 
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) wg najnowszego 
pisma Ministerstwa Zdrowia? 
 

 

Jakie zmiany dotyczące rozliczania wyrobów medycznych przygotowuje 
NFZ?  
 

 

 
Co zmieniło się na Portalu SZOI w zakresie realizacji zleceń na wyroby 
medyczne? 
 

 

 
Jak ustrzec się przed ukłuciem kleszcza? Co robić po ukłuciu kleszcza? 
Dlaczego kleszcze są groźne? Jakie objawy mają borelioza i kleszczowe 
zapalenia mózgu? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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     Z okazji obchodzonego 14 maja Międzynarodowego Dnia Farmaceuty 
życzymy wszystkim Farmaceutom dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z 
codziennej pracy oraz realizacji planów osobistych, rodzinnych i 
zawodowych. Życzymy Wam również, żeby Wasza praca, szczególnie w 
okresie pandemii, spotkała się z wdzięcznością i życzliwością ze strony 
pacjentów. 
 

 

 
W ramach Tarczy Antykryzysowej istnieje wiele rodzajów pomocy dla 
przedsiębiorców. Poniżej wypisaliśmy najważniejsze z nich. 
 
Pomoc realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: 

 Wsparcie na ochronę miejsc pracy przez okres 3 miesięcy dla 
przedsiębiorców zmuszonych do obniżenia czasu pracy o 20% nie 
więcej niż do 0,5 etatu 

 
Pomoc realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy: 

 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców: kwota do 5000 zł, pożyczka może być 
umorzona pod pewnymi warunkami 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

 
Pomoc realizowana przez ZUS: 

 Płatnik składek może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek 
za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. 

 
Tarcza finansowa: 

 Program tarcza finansowa jest finansowany i realizowany przez Polski 
Fundusz Rozwoju SA za pośrednictwem systemów bankowości 
elektronicznej wybranych banków 

 Pomoc obejmuje mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy 
odnotowali spadek obrotów i zatrudniają pracowników 

 W przypadku mikrofirm aż 75% subwencji może być bezzwrotne 
 
Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do poradnika zamieszczonego 
na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej:  
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8353 
 

 

 
Przypominamy, że tylko do końca czerwca możecie bezpłatnie 
przetestować możliwość prowadzenia zamówień pacjentów w formie 
apteki internetowej przez serwis papin.pl.  
 
Korzyści płynące z korzystania z serwisu Papin.pl: 

 wzmocnienie opieki nad pacjentami z okolicy 
 brak konieczności osobistej wizyty pacjenta 
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 dostępność apteki dla pacjenta przez 24 godz. na dobę 
 serwis działa w oparciu o usługę Leki-online (KtoMaLek), który 

pacjenci dobrze znają 
 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-20200507-
zamawianie-lekow-on-line-w-serwisie-papin-pl/ 
  
Chcielibyście poznać szczegóły lub macie dodatkowe pytania? 
Zapraszamy do kontaktu z nami. 
 

 

 
Pisaliśmy już kilka razy o tym, że każdy lek refundowany będzie musiał mieć 
wskazany poprawny kod EAN. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, iż 
termin wdrożenia poniższych reguł weryfikacyjnych zostaje przesunięty 
na dzień 06.06.2020r.  
 
Włączenie powyższych reguł sprawi, że osobie wystawiającej e-receptę w 
sposób nieprawidłowy, będzie się wyświetlał błąd uniemożliwiający jej 
wysłanie do platformy P1. Aktualnie system jedynie ostrzega przed błędem 
na e-recepcie, ale umożliwia jej wysłanie do P1.  
 
Zgodnie z komunikatem CSIOZ od 6 czerwca 2020 roku zostaną 
wprowadzone: 

 Weryfikacja bloku narracyjnego 06.06.2020 roku zostaną włączone w 
trybie „BŁĄD" reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla 
e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych. 

  Weryfikacja nr EAN / GTIN 06.06.2020 roku zostanie włączona w 
trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych 
podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków 
refundowanych 

  Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych 
(100%) 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD" reguła 
wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept 
wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej,  

 

 

 
W dniu 29 kwietnia Ministerstwo Zdrowia wystosowało odpowiedź na 
pytanie zawarte w piśmie przekazanym przez NFZ, a dotyczącym zasad 
wystawiania i realizacji recept refundowanych dla Zasłużonych Honorowych 
Dawców Krwi (ZHDK). 
 
Zgodnie z przepisami świadczeniobiorcy, który ma tytuł ZHDK, przysługuje 
bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki: 

 dostępne w aptece na receptę, w całym zakresie zarejestrowanych 
wskazań i przeznaczeń (2021 pozycji), 
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 określone w wykazie leków, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
może stosować w związku z oddawaniem krwi – leki objęte i nieobjęte 
refundacją oraz OTC (13 pozycji). 

 
Lekarz wystawiając recepty na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne refundowane, musi 
odnotować na recepcie poziom odpłatności. Zgodnie z przepisami 
farmaceuta może zrealizować receptę, na której nie wpisano odpłatności, 
wpisano ją w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z ustawą – Prawo 
farmaceutyczne, jeśli: 

1. lek występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano 
oznaczenia „X” lub „100%” – osoba wydająca wydaje ten lek za 
odpłatnością określoną w wykazie; 

2. lek występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano 
oznaczenia „X” lub „100%” – osoba wydająca wydaje ten lek za 
najwyższą odpłatnością określoną w wykazie; 

3. recepta zawiera kod dodatkowych uprawnień pacjenta (z wyjątkiem 
kodu 75+) – osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrób 
medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią 
uprawnienia dodatkowego pacjenta. 

 
W przypadku leków przysługujących ZHDK możliwe jest wydanie ich w 
aptece z odpłatnością wynikającą z tych uprawnień, niezależnie od 
poziomu odpłatności, jaki lekarz zaznaczył na recepcie. Jednak jeśli 
lekarz wystawia receptę na leki z wykazu leków refundowanych, ale poza 
zakresem wskazań refundacyjnych, ma obowiązek wskazać na recepcie 
brak prawa do refundacji za ten lek przez zaznaczenie „X” lub „100%”. 
W takim przypadku nie można dokonać korekty na etapie realizacji 
recepty i farmaceuta nie może wydać leku ze zniżką. „Niezależnie czy 
zniżka miałaby wynikać z poziomu odpłatności określonego w wykazie leków 
refundowanych, czy też z uprawnienia dodatkowego pacjenta” – czytamy w 
piśmie MZ. 
 
Pełna treść pisma MZ dostępna jest w pliku PDF pod adresem:  
https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZHDK.pdf 
 

 

 
Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego 
rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zespół ma zająć się też umożliwieniem 
rozliczania przez apteki realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne z jednym oddziałem wojewódzkim NFZ.  
 
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do zgłaszania propozycji 
usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w 
wyroby medyczne oraz procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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Chcecie mieć w tym swój udział? Możecie zgłaszać propozycje zmian na 
adres: ezpo@nfz.gov.pl do 31.05.2020 r. Przesłane propozycje poddane 
zostaną analizie i będą one punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem 
systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne. 
 
Pełna treść zarządzenia w tej sprawie dostępna jest pod adresem: 
https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/293/7178/1/2
020_66_gpf.zip 
 
 

 

 
Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził pewne zmiany dot. Portalu 
SZOI do realizacji zleceń na wyroby medyczne: 

 Dodano operacje pobierania wydruku zlecenia zaopatrzenia / wydruku 
zlecenia naprawy wyrobu medycznego 

 Dla zleceń comiesięcznych, zrealizowanych w części, dodano operację 
Pobierz ponownie. 

 Zmodyfikowano komunikaty błędów dla operacji Pobierania zlecenia 
do realizacji 

 Dodano wyświetlanie nazwy miejsca pracy na liście kontekstów pracy 
operatora oraz w czasie dodawania definicji 

 Wprowadzono funkcje umożliwiające powiązanie konta operatora z 
miejscem wydania wyrobu. 

 
Aktualna instrukcja do Portalu SZOI w zakresie realizacji zleceń 
dostępna jest do pobrania pod adresem:  
https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7711/1/p
ortalszoi-zz_inst_uzyt_realizator_2.pdf 
 
Uwaga: jeśli macie integrację systemu NFZ z KS-Apteką i nie korzystacie 
z realizacji wniosków na Portalu SZOI, to zmiany Was nie dotyczą.  
 

 

 
W dniu 7 maja 2020 r Ministerstwo Zdrowia opublikowało poradnik “Co 
należy wiedzieć o kleszczach?” 
 
Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, 
które występuje w naszym klimacie. Kleszcze żyją one głównie: w lasach 
liściastych i mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, 
paprociach oraz na terenach zieleni miejskiej. 
 
Jak należy wykonać usunięcie kleszcza (wg poradnika MZ): 

 Przygotuj plastikową pęsetę i wodę utlenioną lub 40% alkohol do 
dezynfekcji. Alternatywą dla pęsety są miniaturowe pompki ssące, 
plastikowe „kleszczołapki” dostępne w aptekach. Uwaga! Metalowa 
pęseta może okazać się zbyt ostra i uciąć kleszcza, zamiast go złapać. 

 Chwyć kleszcza tuż przy skórze, za przednią część ciała i 
zdecydowanym ruchem pociągnij ku górze. 

 Dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj miejsce ukłucia. 
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 Obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśli wystąpi niepokojąca zmiana, 
skonsultuj się z lekarzem. 

 
Pamiętaj! Nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio palcami ani za 
pomocą substancji natłuszczających. To może spowodować zatkanie 
tchawek (narządu wymiany gazowej) kleszcza, a następnie jego wymioty, 
które przyśpieszają przedostanie się bakterii i wirusów do ciała ukłutego. 
Jeśli nie jesteś pewny, czy będziesz umiał właściwie usunąć kleszcza, zgłoś 
się do najbliższego punktu medycznego lub lekarza! 
 
Ukłucia kleszczy często prowadzą do powstania zmian skórnych o 
charakterze alergicznym, ropnym, obrzękowym. Mogą one dawać różne 
objawy u ludzi – w zależności od wrażliwości układu odpornościowego. 
Kleszcze – poprzez ukłucie – mogą przenosić bardzo groźne choroby 
zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe 
zapalenia mózgu. 
 
Jakie objawy i skutki mają borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu? 
 
Odpowiedź na te i inne pytania oraz ciekawe infografiki znajdziecie na 
stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


