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Czy chcecie w 7 minut, bez czytania, przypomnieć sobie zmiany w 
ustawie prawo farmaceutyczne dot. wystawiania recept 
farmaceutycznych? 
 

 

 

 
Jak na e-recepcie farmaceutycznej szybko, kompletnie i zrozumiale dla 
pacjenta zapisać dawkowanie leków? Czy znacie Dawkomat? 
  

 

Jakie zmiany i nowości pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 

 

Czy apteki mogą sprzedawać testy na koronawirusa? 

 

 
Czy skorzystaliście z możliwości wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej? Czy możecie uzyskać pomoc w obszarach: prawo 
pracy, podatki, zobowiązania na ubezpieczenie społeczne i pożyczki 
finansowe w ramach Tarczy 2.0? 
 

 

Czy pamiętacie jakie są obowiązujące wzory recept: lekarskiej, 
pielęgniarskiej, narkotycznej, farmaceutycznej? 

 

 
Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba 
czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak 
leczyć się w czasie koronawirusa? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Czy pamiętacie jakie zmiany zostały ostatnio wprowadzone w ustawie prawo 
farmaceutyczne?  Co zmieniło się w zakresie wystawiania recept 
farmaceutycznych? Kiedy można wystawić receptę farmaceutyczną w postaci 
papierowej? Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu recept przez 
farmaceutę dla siebie i rodziny? Jakie dane musi zawierać wykaz recept pro 
auctore i pro familiae?  
 
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziecie w filmiku na kanale OSOZ 
Tutor pod poniższym linkiem (6:50 min): 
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200522-zmiany-w-ustawie-prawo-
farmaceutyczne-dot-wystawiania-recept-farmaceutycznych/ 
 

 

 
Jak szybko, kompletnie i zrozumiale dla pacjenta zapisać dawkowanie leków? 
Odpowiedzią na to pytanie jest nowa funkcjonalność: Dawkomat, która 
dostępna jest w KS-Aptece od wersji 2020.3.2.6 z dnia 2020.05.26 Jest to funkcja, 
której zadaniem jest optymalizacja pracy oraz wsparcie farmaceutów w zakresie 
zapisu dawkowania produktów na recepcie farmaceutycznej. 
  
Nowa funkcjonalność jest dostępna w oknie Asystenta dawkowania w trakcie 
wystawiania recepty farmaceutycznej w module APW11 Sprzedaż po kliknięciu 
w oknie sprzedaży przycisku „Farmac.” i wybraniu produktu z listy towarów. 
Wprowadzenie dawkowania wymaga wpisania jedynie 2 do 3 cyfr 
przedzielonych znakiem „x”. Pozostałe informacje, takie jak: jednostka 
dawkowania, droga podania i stosowanie produktu w odniesieniu do posiłku, 
uzupełniane są automatycznie w oparciu o słowniki z bazy BLOZ. 
  
Jak korzystać z Dawkomatu? Szczegółowy opis funkcjonalności znajdziecie w 
instrukcji "Wystawianie i realizacja recepty farmaceutycznej" dostępnej z 
menu głównego programu. A może wolicie zobaczyć filmik na OSOZ Tutor? 
Wtedy zapraszamy do oglądania pod adresem:  
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200526-dawkomat-zapis-dawkowania-w-trakcie-
wystawiania-recepty-farmaceutycznej/ 
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Zmiany w module APW11 (wersja 2020.3.2.6 z 2020.05.26): 

 W sprzedaży podstawowej w okienku NMVS dodano zakładkę KS-
MediVeris statystyka procesu serializacji. Każdy farmaceuta będzie miał 
możliwość zobaczenia swojej statystyki za dowolny okres. Pracownik, który 
będzie miał nadane uprawnienie 00-0036 będzie mógł przeglądać statystyki 
wszystkich pracowników. 

 Poprawiono aktualizację numeru pacjenta w poprawie sprzedaży. Wcześniej 
aktualizowała się cała recepta, a w przypadku sprzedaży odręcznej cała lista. 
W tej chwili aktualizacja numeru na jednej pozycji zaktualizuje tę pozycję, 
inne z tym samym numerem oraz pozycje bez przypisanego pacjenta. 
Aktualizacja nie zmieni numeru już nadanego, a innego niż zmieniany na 
innej pozycji. 

 Zoptymalizowano zapytania SQL przy wejściu w poprawę sprzedaży dla 
Oracle. W niektórych przypadkach wejście w poprawę trwało bardzo długo, 
szczególnie przy dużych bazach. 

 Poprawiono sprzedaż leków robionych z uprawnieniami dodatkowymi. 
Program wyświetlał informację o pominięciu uprawnienia dodatkowego, 
natomiast nie kasował go i pomimo poprawnej kwoty zapłaty, do refundacji 
przekazywana była informacja o uprawnieniu dodatkowym. 

 e-Recepta farmaceutyczna: dodano narzędzie ułatwiające zapis 
dawkowania. Szczegóły można znaleźć w instrukcji "Wystawianie i 
realizacja recepty farmaceutycznej" dostępnej z menu głównego programu. 

 
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.3.2.6 z 2020.05.26): 

 Środki pomocnicze: dodano możliwość generowania korekt (na minus i 
plus) dla zaznaczonych pozycji. Wygenerowana korekta zapisywana jest 
buforze. Korekty w buforze można edytować, dopóki nie są zapisane. 
[Przypominamy o zachowaniu zgodności danych pomiędzy wnioskiem 
zrealizowanym w module AP11 Sprzedaż i zestawieniem środków 
pomocniczych] 

 
Zmiany w module APW23 (wersja 2020.3.2.6 z 2020.05.26): 

 W oknie Retaksacji recept dodano sortowanie po dacie wystawienia recepty.  
 W oknie Poprawności kodów kreskowych uwzględniono pozycje wysłane 

do SIM ale wycofane. Takie pozycje pojawią się na zestawieniu, chyba że 
zostały skorygowane.  

 Wydane odpowiedniki: poprawiono wyświetlanie danych odpowiednika w 
przypadku, gdy EAN odpowiednika był poprzedzony zerem 
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W związku z tym, że w wielu aptekach dostępne są testy stosowane w diagnostyce 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że 
obecne wszystkie testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 przeznaczone są do używania wyłącznie przez użytkowników 
profesjonalnych, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) przez osoby będące 
świadczeniodawcą lub zatrudnione u świadczeniodawcy, posiadające wiedzę lub 
doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im używanie wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
  
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy zabrania się dostarczania i 
udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z 
przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro innych niż pojemniki na próbki, sprzęt laboratoryjny 
ogólnego zastosowania lub wyroby do samokontroli. Zgodnie z art. 94 ust. 2 
ww. ustawy za złamanie tego przepisu grozi grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
  
Prezes Urzędu podkreśla, że wykonywanie ww. testów przez osoby, które nie są 
użytkownikami profesjonalnymi i nie posiadają wiedzy ani doświadczenia 
zawodowego, koniecznych do wykonywania takich testów, stwarza ryzyko 
nieprawidłowego wykonania testu i/lub nieprawidłowej interpretacji uzyskanego 
wyniku. W dodatku osoba z dodatnim wynikiem testu może nie zgłosić tego faktu 
do stacji sanitarno-epidemiologicznej i nie poddać się obowiązkowej izolacji i 
badaniom potwierdzającym. 
  
Komunikat znajduje się na stronie URPL pod adresem: 
http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-
wyrob%C3%B3w-medycznych-do-diagnostyki-vitro-0 
 

 

 
Dolnośląska Izba Aptekarska we współpracy z Kancelarią Lotz i Partnerzy 
przygotowała opracowanie przedstawiające możliwości zastosowania ustawy 
antykryzysowej Tarcza 2.0 w aptekach. Ustawa ma zastosowanie zarówno dla 
przedsiębiorców prowadzących apteki, jak i dla farmaceutów prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą. Obszary wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej to: prawo pracy, podatki, zobowiązania na ubezpieczenie 
społeczne, pożyczki finansowe. 
 
Kto może skorzystać z pomocy, jakie są warunki, które należy spełnić? W jaki 
sposób skorzystać z pomocy? 
 
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w dokumencie na stronie 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej pod adresem:  
https://www.dia.com.pl/pl/opracowanie_ustawy_antykryzysowej_tarcza_2_0_w_aspekcie_aptek/5800/ 
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Jak już wcześniej informowaliśmy dniu 18 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia 
nowelą rozporządzenia w sprawie recept wydłużyło ważność starych wzorów recept 
o kolejne 12 miesięcy. W związku z tym do 17 kwietnia 2021 r. osoby uprawnione 
będą mogły wykorzystywać, a apteki realizować, zarówno stary, jak i nowy 
wzór recepty. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, jak wyglądają stare i nowe 
wzory recept lekarskich, pielęgniarskich, narkotycznych i farmaceutycznych, 
zachęcamy do artykułu na portalu rz.edu.pl pod adresem: 
https://rx.edu.pl/obowiazujace-wzory-recept-w-2020-r/ 
 

 

 
W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, 
w których można się zakazić. Według Ministerstwa Zdrowia rodzi to 
niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy mieć poważne 
problemy zdrowotne z powodów innych niż koronawirus. Nie należy zaniechać 
leczenia schorzeń, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu, z powodu epidemii. 
 
Czy można wykonać badanie specjalistyczne? Czy możliwe są szczepienia 
dzieci? Czy wykonuje się zabiegi rehabilitacyjne? Gdzie i w jakim zakresie 
możliwe jest leczenie stomatologiczne? Czy możliwa jest realizacja zabiegów? 
Jak wygląda opieka w trakcie ciąży? Czy możliwe są lekarskie wizyty domowe? 
 
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poradniku zamieszczonym w serwisie 
Ministerstwa Zdrowia i NFZ pod adresem:  
https://pacjent.gov.pl/pacjent-w-czasie-koronawirusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


