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#42/2020 (16.10.2020) 

 

 

 

Jaka jest interpretacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept 

oznaczonych znakiem „X” lub 100% w polu „oddział NFZ” dla kobiet 

w ciąży i osób 75+? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy apteki w godzinach 10:00-12:00 od poniedziałku do piątku poza 

seniorami mogą obsługiwać innych pacjentów? 

 

 

 

Jakie są przydatne skróty w KS-Aptece? 

 

 

 

Czy będzie możliwa realizacja rozpoczętej e-Recepty w innych 

aptekach niż pierwotna? 

 

 

 

Jak można pobrać informację o przebywaniu na kwarantannie lub 

izolacji domowej w postaci podpisanego dokumentu? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach 

identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, Ministerstwo Zdrowia 

poinformowało, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych 

dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, 

jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować 

realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji. 

 

Wyłącznie zaznaczenie przez osobę uprawnioną na recepcie znaku „X” 

albo 100% powinno skutkować realizacją recepty pełnopłatnie. 

 

Jeżeli na recepcie w polu na identyfikator OW NFZ wpisane zostanie – 

przez osobę uprawnioną (wystawiającą receptę) - oznaczenie „X” albo 

100%, recepta zostanie zrealizowana pełnopłatnie nawet, jeżeli w 

przestrzeni recepty przeznaczonej na wpisanie pozycji leku, przy tej 

pozycji leku, zostanie wpisana odpłatność wynikająca z obwieszczenia 

refundacyjnego. 

 

W pozostałych przypadkach, tj. jeżeli w polu na identyfikator OW NFZ 

wpisany zostanie jego identyfikator (lub ew. inne dane) albo pole to 

pozostawione będzie puste, recepta zostanie zrealizowana także, jeżeli nie 

zostanie określona odpłatność za przepisany na recepcie lek/leki, przy czym 

w takim przypadku – w zależności od tego, czy lek ten występuje w 

obwieszczeniu refundacyjnym w jednej, czy w więcej niż jednej odpłatności 

– zastosowanie będzie miał odpowiednio art. 96a ust. 8 pkt 7 lit. a albo lit. b 

tiret drugie tego samego artykułu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne. 

 

W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba uprawniona wpisawszy w pole na 

identyfikator OW NFZ odpowiedni identyfikator albo pozostawiwszy to 

pole puste, odstąpi jednocześnie od podania odpłatności za lek, zostanie 

on wydany: 

• zgodnie z odpłatnością wynikającą z obwieszczenia 

refundacyjnego – jeżeli lek ten jest ujęty w tym obwieszczeniu w 

tylko jednej odpłatności. 

• za odpłatnością najwyższą spośród odpłatności przewidzianych 

dla tego leku w obwieszczeniu refundacyjnym – jeżeli lek ten 

występuje w tym obwieszczeniu w więcej niż jednej odpłatności. 

 

Link do niniejszej informacji w serwisie Śląskiej Izby Aptekarskiej: 

https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8501 

 

 

 

Zmiany w module APW11 (2020.10.15 [2020.3.9.6]): 

• Dodano nową formę wyświetlania informacji zwrotnej z KOWAL-a 

podczas procesu serializacji produktu leczniczego. Informacja tą jest 

podzielona na trzy rodzaje: status, alert i komunikat. Informacje te 

będą rozróżniane w programie odpowiednimi kolorami 

żółty/czerwony/niebieski. Dodatkowo dla każdego alertu i komunikatu 

będzie rekomendacja KOWAL. Więcej szczegółów o statusach, 

https://oia.us12.list-manage.com/track/click?u=563b3982e72c20776aeff51d8&id=1fb32ff535&e=976abdd024
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alertach i komunikatach można znaleźć na stronie KOWAL: 

https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-

zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/ 

• KtoMaLek - poprawa informacji o dostępności leków w aptekach z 

wielomagazynowością. 

 

Zmiany w module APW13 (2020.10.15 [2020.3.9.6]): 

• Poprawiono wydruk graficzny PZ  

 

Zmiany w module APW41 (2020.10.15 [2020.3.9.6]): 

• Dla eksportu KS-FKW (xml) dodano opcję APW21.3.1.34 - Eksport 

do KS-FKW (xml) przekazuj do SBKF całą sprzedaż bez 

pomniejszania o FV dla odbiorców 

• Dodanie opcji Wspólne.2.52 umożliwiającej zdefiniowanie na karcie 

pracownika drugiego konta dostępowego do SZOI/PŚ. 

 

 

  

 

14.10.2020 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1797): 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1797 

Rozporządzenie wprowadziło w placówkach handlowych, w tym w 

aptekach, obsługę osób powyżej 60. roku życia w godzinach 10.00-12.00 

od poniedziałku do piątku. Nie można jednak sprawdzać, w jakim wieku jest 

pacjent (takie uprawnienia ma policja i straż miejska). 

Zachowano wyłączenie zakazu w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, 

jak w kwietniu 2020 r.: 

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu 

leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub 

zdrowia.” 

 

 

 

 

1. Automatyczne uzupełnienie kwot z faktury zakupu. 

 

Gdy poprawiamy ceny lub ilości w dokumencie zakupu i chcemy aby 

automatycznie zaktualizowała się poniższa tabelka z kwotami podsumowania 

faktury wciskamy skrót CTRL+S 

 

 

https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/
https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/
https://oia.us12.list-manage.com/track/click?u=563b3982e72c20776aeff51d8&id=cdd73088f3&e=976abdd024
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2. Wydruk listy leków z pakietów e-Recept na drukarce fiskalnej 

podczas sprzedaży. 

W celu wydruku listy leków z wczytanych pakietów należy użyć skrótu 

CTRL+P na otworzonym oknie e-Recepty. Funkcja bywa szczególnie 

przydatna gdy pacjent ma wiele pakietów e-Recept i ciężko zapamiętać 

wszystkie leki do zabrania z magazynu lub sali sprzedaży. Drukowanie działa 

na wszystkich drukarkach fiskalnych, które obsługują rozszerzoną wycenę, 

czyli od modelu Elzab Mera FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod koniec września trójka posłów zapytała Ministra Zdrowia czy 

prowadzone są prace technologiczne umożliwiające nabycie kolejnych partii 

przepisanego leku w dowolnej aptece. Obecnie pacjent, który na e-Recepcie 

na przepisane kilka opakowań tego samego leku, jest zmuszony wszystkie je 

wykupić w jednej aptece. 

 

Odpowiedź Minister Zdrowia Adama Niedzielskiego zapytanego, czy 

prowadzone są prace technologiczne umożliwiające nabycie kolejnych partii 

przepisanego leku w dowolnej aptece wyglądała następująco:  

 

„Aktualnie Centrum e-Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwa Zdrowia, 

pracuje nad możliwością wdrożenia funkcjonalności pozwalającej na 

częściową realizację e-Recepty w różnych aptekach. Jednak ze względu na 

dużą złożoność techniczną tego zagadnienia potrzeba dłuższego czasu, aby 

przygotować taką funkcjonalność”. 

 

Minister zwraca uwagę, że przyjęcie takich założeń́ wynika z trudności 

związanych z ewentualną możliwością̨ realizacji pojedynczego dokumentu e-

Recepty w rożnych aptekach m.in. ze względu na możliwość́ wydawania 

zamienników leków, rożnych konfiguracji opakowań́, ryzyko popełnienia 

błędu podczas wydawania leku przez rożne apteki, co przekłada się̨ 

bezpośrednio na bezpieczeństwo samego pacjenta oraz na utrudnione 

wykonywanie korekt w aptekach. 
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Informacja o tym, czy pacjent jest na kwarantannie lub izolacji domowej 

jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta. Informację tę można 

pobrać w postaci podpisanego dokumentu i np. przekazać pracodawcy.  

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa 

Zdrowia, dzięki której pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić 

informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego 

upoważniła. Dzięki IKP wiele spraw związanych ze zdrowiem pacjenci mogą 

załatwić wygodnie i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu: odebrać e-receptę 

lub e-skierowanie, sprawdzić dawkowanie przepisanego leku, wybrać lekarza, 

pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), złożyć 

wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Od drugiej połowy lipca na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się wyniki 

testów na koronawirusa finansowanych ze środków publicznych. Teraz 

pojawiła się nowa usługa: informacja o tym, że na pacjenta nałożono 

kwarantannę lub izolację domową, oraz na jaki okres. Przypomnijmy, że 

lekarz może przedłużyć izolację domową z uwagi na stan zdrowia pacjenta. 

 

 

 


