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Jak farmaceuta może wystawić refundowaną receptę pro auctore i pro 
familiae? Dla kogo możecie wystawić receptę pro familiae? 
 

 

 
Jakie obowiązki i odpowiedzialność spoczywają na farmaceucie 
wystawiającym recepty refundowane? W jaki sposób prowadzić wykaz 
recept pro auctore i pro familiae? 
 

 

 
Czy do wystawiania recept pro auctore i pro familiae trzeba złożyć 
wniosek o dostęp do Portalu NFZ w celu uzyskania zakresów numeracji 
recept refundowanych? Jak złożyć taki wniosek? 
  

 

 
Jakie zmiany pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 
 

 

 
Ile aptek jest podłączonych do systemu KtoMaLek? Ile tysięcy, a może 
milionów pacjentów korzysta z KtoMaLek? Jak wygląda obsługa 
zamówień z systemu KtoMaLek w KS-Aptece? 
 

 

 
Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL? Jakich 
utrudnień można się spodziewać? 
 

 

 
Jak w maju kształtuje się sprzedaż w aptekach? Czy jest lepiej czy gorzej 
niż było w kwietniu? 
 

 

 
Czy znacie aplikację medyczną VisiMed+? Za co została ona wyróżniona 
w rankingu aplikacji mobilnych portalu telepolis.pl? 
 

 

 
Od kiedy oddziały wojewódzkie NFZ wznawiają pracę sal obsługi 
klientów? 
 

 
Czytajcie poniżej.... 
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W dniu 15 maja 2020 roku w aplikacji gabinet.gov.pl została 
uruchomiona funkcjonalność pozwalająca farmaceutom wystawić 
recepty pro auctore i pro familiae. Do aplikacji mogą zalogować się 
wszyscy farmaceuci, którzy posiadają Prawo Wykonywania Zawodu, 
wykorzystując swój Profil Zaufany.  
 
Członkowie rodziny zaliczający się do recepty pro familiae to: 

 krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, 
wnuki, prawnuki 

 krewni w linii bocznej: rodzeństwo, dzieci rodzeństwa (bratanek, 
bratanica, siostrzeniec, siostrzenica) 

 powinowaci w linii prostej: rodzice małżonka (teściowie) 
 powinowaci w linii bocznej: rodzeństwo małżonka (szwagier, 

szwagierka), małżonkowie rodzeństwa (bratowa, szwagier) 
 
Jak zalogować się do systemu gabinet.gov.pl? Jak wystawić swoją 
pierwszą receptę pro auctore lub pro familiae? Jak podpisać receptę 
przez Profil Zaufany, a jak przez certyfikat e-ZLA? 
 
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wskazówki jak postępować oraz całą 
ścieżkę ze zrzutami ekranu znajdziecie w przewodniku zamieszczonym 
na stronie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pod adresem: 
https://www.poia.pl/aktualnosci/wystawienie-recepty-na-gabinet-gov-pl 
 

 

 
Analizę tematu ordynacji leków przez farmaceutów przeprowadziła 
kancelaria Fairfield na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 
Efektem tego jest opublikowane kilka dni temu memorandum prawne w 
sprawie prawnych aspektów ordynacji leków przez farmaceutów. 
 
Farmaceuci wystawiający recepty pro auctore i pro familiae mają 
obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich swoich recept. Wystawianie 
refundowanych recept pro auctore i pro familiae powoduje, że na 
farmaceucie spoczywa obowiązek udowodnienia, że sprostał 
obowiązkowi staranności zawodowej i nie przekroczył przysługujących 
mu uprawnień. 
 
„W przypadku wystawiania recept pro auctore i pro familia niezgodnie z 
zasadami refundacji, farmaceuta może ponieść odpowiedzialność wobec 
NFZ w wysokości nienależnej refundacji. Odpowiedzialność ta ma charakter 
osobisty i spoczywa na farmaceucie ordynującym lek – nie należy mylić jej 
z odpowiedzialnością apteki za nieprawidłowe wydanie leku” – wskazuje 
kancelaria Fairfield. Farmaceuta musi mieć możliwość wykazania, że 
spełniona była przesłanka uprawniająca do wystawienia recepty 
farmaceutycznej (istnienie stanu zagrożenia zdrowia pacjenta).  
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Ponadto eksperci przypominają, że przechowywanie dokumentacji 
obejmującej informacje o stanie zdrowia pacjentów stanowi przetwarzanie 
danych osobowych. Eksperci wskazują na przepisy RODO, zgodnie z 
którymi, zarówno recepta, jak i recepta farmaceutyczna, powinny być 
wystawiane w oparciu o przyczyny ich wydania, a w przypadku recepty 
farmaceutycznej do dokonania wpisu w jej treści. Kancelaria Fairfield 
wskazuje, że w przypadku recept pro auctore i pro familia, farmaceuta ma 
obowiązek prowadzić dokumentację określoną w art. 96 ust. 4b P.f., które 
składa się m.in. z wpisu dot. „rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego 
lub urazu”. Z kolei częścią ewidencji recept farmaceutycznych, zgodnie z 
cyt. powyżej rozporządzeniem, jest wskazanie „przyczyny wydania 
produktu leczniczego […]”.  
 
Pełna treść memorandum prawnego na temat istotnych konsekwencji 
prawnych zmiany przepisów dotyczących prawa do ordynacji leków przez 
farmaceutów przygotowanego przez kancelarię Fairfield dostępna jest na 
stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej pod adresem: 
https://oia.waw.pl/wazne-memorandum-prawne-w-sprawie-prawnych-
aspektow-ordynacji-lekow-przez-farmaceutow/ 
 

 

 
Od dnia 20 maja farmaceuci mogą składać wnioski o dostęp do Portalu 
NFZ w celu uzyskania zakresów numeracji recept refundowanych. 
Aktualnie obowiązującą postacią recepty, w tym recepty farmaceutycznej, 
jest e-recepta, którą farmaceuci mogą wystawiać za pośrednictwem aplikacji 
gabinet.gov.pl. Jedynie w przypadku braku dostępu do aplikacji, 
farmaceuta powinien wystawić papierową receptę pro auctore lub pro 
familiae. W związku z tym składanie wniosku do NFZ nie jest 
obowiązkowe, ponieważ zakresy numerów recept z NFZ są niezbędne 
wyłącznie do wystawiania recept papierowych.  
 
Aby poprawnie złożyć wniosek o udzielenie dostępu do Portalu NFZ, 
najpierw należy go wypełnić korzystając z formularza znajdującego się 
na stronach poszczególnych oddziałów NFZ: 

 Podkarpacki NFZ:       https://wnioski.nfz-
rzeszow.pl/Wnioski/KreatorWniosekDostep   

 Świętokrzyski NFZ: https://aplikacje.nfz-kielce.pl/ap-recepty-
reg/reg/reg/regadd@default+start?   

 Małopolski NFZ: https://portal.nfz-
krakow.pl/CLO_WL.Wnioski/Wnioski/KreatorWniosekDostep 

 Lubelski NFZ: https://www-2.nfz-lublin.pl/ap-recepty/  
Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, należy go złożyć (wysłać) w 
Wojewódzkim Oddziale NFZ, załączając skan dokumentu Prawa 
Wykonywania Zawodu. Zgodnie z zapowiedziami NFZ uzyskanie zakresów 
numerów recept będzie możliwe najwcześniej od 30 maja. 
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Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.2.3 z 2020.05.15): 

 Obsługa realizacji recept pro familiae/pro auctore. Wprowadzono 
nowy rodzaj recepty "Pro f/a wyst. przez farm." Obsługa kodów z 
papierowej recepty.  Weryfikacja wydawanego leku (wykluczono 
narkotyki i psychotropy). Weryfikacja NPWZ farmaceuty w oknie 
kodów recepty. 

 
Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.2.4 z 2020.05.21): 

 e-Recepta: W oknie e-Recepty dodano menu kontekstowe (dostępne 
po kliknięciu prawym klawiszem myszki) na pozycje recept, z 
opcjami: Zamówienia/Synonimy/Drukuj specyfikacje 

 e-Recepta: Dodano informację NIE ZAMIENIAĆ wyświetlaną na 
czerwono pod wizualizacją e-Recepty. Dodano komunikat 
informujący o adnotacji NIE ZAMIENIAĆ po kliknięciu w [F2] 
Realizuj (w oknie e-Recepty)  

 e-Recepta: Poprawka w realizacji recept Pro f/a wyst. przez farm. - 
przy zmianie odpłatności [ESC] (po [F2] realizuj) dochodziło do 
wyczyszczenia wsk. Pro Auctore/Pro Familiae i zmiany rodzaju Rp. 
na Biała. 

 
Zmiany w module APW13 (wersja 2020.3.2.4 z 2020.05.21): 

 W "Edycji pozycji" dodano możliwość rozdzielenia stawek VAT na 
VAT zakupu i VAT sprzedaży (skrót klawiszowy: Ctrl+R). Zmiana 
umożliwi wprowadzenie różnych stawek VAT zakupu i sprzedaży. 

 
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.3.2.4 z 2020.05.21): 

 Poprawa weryfikacji NPWZ e-Recept Pro f/a wyst. przez farm. na 
zestawieniu refundacyjnym 

 
Zmiany w module APW23 (wersja 2020.3.2.4 z 2020.05.21): 

 Uwzględnienie recept Pro f/a wyst. przez farm. w raporcie spójności 
danych AOW i wysłanych DRR 

 

 

 
Strona www.ktomalek.pl i aplikacja mobilna KtoMaLek umożliwiają 
łatwe wyszukiwanie leków w pobliskich aptekach, a także możliwość 
rezerwacji leków. O statusie rezerwacji użytkownik jest informowany 
na bieżąco, dzięki czemu do apteki przychodzi w chwili, gdy leki są 
gotowe do odbioru. W ostatnich tygodniach, z powodu pandemii system 
KtoMaLek zyskał szczególną popularność wśród pacjentów.  
 
Jak ogromne jest zainteresowane systemem KtoMaLek pokazują statystyki: 
wg raportu za marzec  

 dziennie z systemu korzysta nawet 200 tysięcy użytkowników 
 Strona ma ponad 3,1 miliona unikalnych użytkowników 
 miesięcznie strona ma ponad 9 milionów odsłon 
 obecnie w systemie jest podłączone ponad 9300 aptek i punktów 

aptecznych, czyli prawie 70% wszystkich placówek w Polsce.  
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A czy Wasza apteka jest widoczna w systemie? Czy pacjent może z tej strony 
trafić do Waszej apteki? Jeśli nie, to zapraszamy do kontaktu z naszym 
serwisem, który wyjaśni wątpliwości i pomoże w aktywacji usługi w 
systemie KS-Apteka. 
 
Jak wygląda obsługa rezerwacji z systemu KtoMaLek w systemie KS-
Apteka? Możecie to zobaczyć w najnowszym filmie na portalu OSOZ Tutor 
pod adresem: https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-202005021-ktomalek-pl-
obsluga-rezerwacji-w-systemie-aptecznym-cz-1/  
 

 

 
W dniu 20 maja CSIOZ opublikował komunikat o następującej treści: “W 
związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniach 
od 22 maja od godz. 16:00 do 24 maja br. do godz. 22:00 portal ZSMOPL 
oraz usługa GetStatus i GetStan będą niedostępne. Przerwa techniczna 
nie wpłynie na możliwość przyjmowania i przetwarzania komunikatów w 
ZSMOPL.” 
 
Co to w praktyce oznacza? Raporty wysyłane z KS-Apteki od piątku do 
niedzieli będą wysyłane i przetwarzane po stronie ZSMOPL tak jak zwykle, 
ale ze względu na niedostępność funkcji GetStatus nie będzie można w KS-
Aptece zobaczyć, czy raport został przetworzony po stronie ZSMOPL oraz 
czy nie zawiera on ostrzeżeń lub błędów. Trzeba będzie poczekać do 
poniedziałku i wtedy powinno dać się już sprawdzić stan przetworzenia 
raportów w KS-Aptece. 
 

 

 
Firma analityczna Pex PharmaSequence opublikowała wyniki wartości 
sprzedaży na rynku aptecznym po 17 dniach maja. Z raportu wynika, że 
sprzedaż na rynku spadła o 20 proc. w stosunku do okresu 1-17 maja 
2019 roku oraz w porównaniu do okresu 1-17 kwietnia 2020 roku. Po 
rekordowym wzroście sprzedaży w marcu, w kwietniu pojawiły się spore 
spadki, a maj wygląda równie niepokojąco.  
 
Analiza z podziałem na poszczególne segmenty produktów dostępna jest na 
stronie PEX PS pod adresem:  
https://www.pexps.pl/files/upload/files/PEX_RaportCzastkowy_20200518K.pdf  
 

 

 
Kilka dni temu serwis telepolis.pl opublikował ranking 5 aplikacji na 
Androida, na które warto zwrócić szczególną uwagę. W rankingu 
znalazła się bezpłatna aplikacja medyczna VisiMed+, która ułatwia 
umawianie się do lekarza i pilnowanie leków. 
 
Do najważniejszych funkcjonalności VisiMed+ należą: 

 wyszukiwanie lekarzy, przegląd dostępnych terminów oraz 
umówienie wizyty lekarskiej (ogólnej i specjalistycznej) 

 wyszukiwanie placówek medycznych i prezentacja dostęp do 
informacji jak adres, telefon, lista pracujących w przychodni lekarzy 
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 definiowanie lekarza rodzinnego oraz dodanie lekarzy do listy 
najczęściej wybieranych 

 wyszukiwanie leków w aptekach i prezentacja najistotniejszych 
informacji np. nazwy, producenta, ilości i nazwy substancji aktywnej, 
listy tańszych zamienników oraz interakcji typu lek - lek i lek - 
żywność 

 możliwość rezerwowania leków w aptekach i ich odbioru bez 
kolejki 

 możliwość sprawdzenia cen leków 
 asystent leczenia, w tym dawkowania leków i kontroli interakcji 

leków oraz leków z żywnością 
 wykorzystanie i obsługa kalendarza wbudowanego w urządzenie 

mobilne celem zapewnienia usługi powiadomień 
 wyszukiwanie aptek oraz przegląd najważniejszych informacji np. 

adresu, telefonu, godzin otwarcia 
 prezentacja historii zdarzeń medycznych występujących na koncie 

pacjenta takich jak: rezerwacja wizyty, wystawiona i zrealizowana 
recepta. 

 
W nowej wersji pojawiła się też możliwość pokazywania e-recepty jako 
kody QR. Dzięki temu nie trzeba na głos dyktować numeru PESEL w 
aptece, czego wiele osób się obawia. Wystarczy w aplikacji podać numer 
e-recepty. Kod zostanie zeskanowany w aptece bezkontaktowo. 
 

 

 
Od 25 maja zaczną działać sale obsługi klientów w oddziałach 
wojewódzkich Funduszu. Będzie można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, 
załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe 
informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Powrót do pełnej 
obsługi pacjentów będzie przywracany etapami. Mimo wznowienia 
obsługi klientów na miejscu w oddziałach, NFZ nadal rekomenduje 
kontakt telefoniczny lub e-mailowy oraz elektroniczne skrzynki 
podawcze ePUAP. 
 
Otwarcie punktów obsługi planowane jest na 8 czerwca, a ich działalność 
będzie również ograniczona, podobnie jak w siedzibie NFZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


