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Czy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy pamiętacie o 

zmianie czasu na drukarkach fiskalnych? 

 

 

 

Czy można realizować recepty na szczepionki przeciw grypie po 

upływie terminu ważności? 

 

 

 

Czy chcielibyście zobaczyć e-kartki serwisowe wystawione przez 

naszych serwisantów? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy 1 listopada będzie nowa lista leków refundowanych? 

 

 

 

Czy powstanie wykaz leków, na które recepty będą ważne nawet do 

150 dni? 

   

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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Już za kilka dni zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki 

przestawimy w nocy z 24 na 25 października z godziny 3.00 na 2.00. 

Oznacza to, że będziemy mogli pospać o godzinę dłużej. 

 

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. 

Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. 

Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku. 

 

Pamiętajmy aby przestawić czas na drukarkach fiskalnych. Instrukcję do 

samodzielnego wykonania zmian w aptece można pobrać z naszej strony: 

http://apteki.merido.pl/Zmiana_czasu_10.2020.pdf 

 

Modyfikację czasu należy wykonać po zakończeniu sprzedaży wieczorem 

(po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego) lub przed rozpoczęciem 

sprzedaży kolejnego dnia rano na każdym stanowisku współpracującym 

z drukarką fiskalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie 

możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie 

terminu ich realizacji. 

Minister Zdrowia informuje, że recepty na szczepionki, dla 

których zasadniczym terminem realizacji jest termin 30-dniowy, w związku 

z istniejącym stanem epidemii, (na który nakłada się również nadchodzący 

okres jesienno-zimowy i związany z nim tzw. „sezon grypowy”), powinny 

móc być wyjątkowo realizowane również po upływie wskazanego wyżej 

terminu. 

Pełną treść komunikatu można pobrać ze strony: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-

realizacji-recept-na-szczepionki-przeciw-grypie-po-uplywie-terminu-ich-

realizacji 

Niestety w komunikacie nie określono jak długo po upływie terminu 

realizacji recepty można ją realizować i czy możliwa nadal jest realizacja 

na zniżkę. Zwracamy uwagę, że komunikat MZ nie ma mocy prawnej 

takiej jak ustawa. 

 

Dnia 19.10.2020 na stronach Sejmu opublikowano poselski projekt ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Jest to akt prawny 

podpisany przez kilkanaścioro posłów Prawa i Sprawiedliwości (druk 683): 

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=683 

22.10.2020 sejm uchwalił nowelizację ustaw. w związku z tym do czasu 

wejścia w życie obwieszczenia Ministra Zdrowia z wykazem leków dla 

których będzie przedłużony termin ważności recepty, realizacja nie 

będzie możliwa. 

http://apteki.merido.pl/Zmiana_czasu_10.2020.pdf
http://apteki.merido.pl/Zmiana_czasu_10.2020.pdf
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-realizacji-recept-na-szczepionki-przeciw-grypie-po-uplywie-terminu-ich-realizacji
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-realizacji-recept-na-szczepionki-przeciw-grypie-po-uplywie-terminu-ich-realizacji
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-realizacji-recept-na-szczepionki-przeciw-grypie-po-uplywie-terminu-ich-realizacji
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=683
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Od kilku dni mogą Państwo na swoich kontach w systemie dla naszych 

klientów oprócz faktur zobaczyć również e-kartki serwisowe wystawione 

przez naszych serwisantów. 

Po zalogowaniu się na swoje konto wybieramy przycisk „Karty Serw.”, który 

jest zlokalizowany w górnej części okna przeglądarki. Wyświetli się lista e-

kartek, którą możemy przefiltrować względem interesującego miesiąca.  

Na liście e-kartek możemy zobaczyć takie informacje jak:  

• data, 

• nazwa apteki, 

• typ (U - usługi, M - materiały), 

• tryb (E - ekspres, P - godz. 16-22 i 6-8, W – dni wolne i godz. nocne), 

• rodzaj (T – teleserwis, Z – zdalny dostęp, D – dojazd) 

• czas pracy, 

• godziny wykonywania (od – do), 

• opis wykonywanych czynności, 

• imię i nazwisko serwisanta 

Jeżeli mieliby Państwo pytania lub pomysły dotyczące naszego systemu do e-

kartek zapraszamy do kontaktu z nami. 

 

 
 

 
 

 

 

 Zmiany w module APW11 (2020.10.20 [2020.3.9.7]): 

• Usprawnienia w zapisie operacji do książki kontroli narkotyków i 

psychotropów. 

• e-ZWM: Dodano możliwość jednoczesnej realizacji zleceń z umów 

NFZ oraz na podwykonawstwo. W tym celu należy włączyć opcję 

Wspólne.2.52 oraz zdefiniować drugie konto dostępowe na karcie 

pracownika. Drugie konto na karcie pracownika przypisane jest do 

konkretnego refundatora (np. oddziału NFZ). Pierwsze konto jest 

kontem dostępowym dla wszystkich pozostałych refundatorów. 

Szczegóły w instrukcji: "Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne z wykorzystaniem modułu e-ZWM". 

• Poprawa wybierania dostaw czytnikiem 2D. W pewnych sytuacjach 

znikała wybrana dostawa i pozycji nie można było zatwierdzić. 

 

Zmiany w module APW11 (2020.10.22 [2020.3.9.8]): 

• e-Recepta: Dodano możliwość wystawiania komentarzy do e-Recept. 

 

Zmiany w module APW12 (2020.10.22 [2020.3.9.8]): 

• Dodanie automatu naprawiającego wiązania zamówień z fakturami dla 

wybranego towaru. 
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Zmiany w module APW13 (2020.10.22 [2020.3.9.8]): 

• Modyfikacja wiązania faktury z zamówieniem uwzględniająca 

korekty faktur. 

 

 

 

21.10.2020 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w 

życie 1 listopada 2020 r. 

W wykazie leków refundowanych, który ma obowiązywać do 1 listopada, aż 

65 leków otrzymało nowe wskazania do refundacji. Co ciekawe wśród nich 

znalazła się szczepionka Vaxigrip Tetra, której zmieniono wskazania do 

refundacji uzupełniając je o możliwość szczepienia dzieci od 24 do 60 

miesiąca życia. Obecnie pełen zakres jej refundacji obejmuje profilaktykę 

grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia 

do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku życia do 

65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 

po transplantacji narządów, chorujących na niewydolność układu 

oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 

niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, 

nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w 

tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; w stanach 

obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na 

nowotwory układu krwiotwórczego) Wskazania do refundacji zyskały też 

takie leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jak 

Siofor XR, Nutramigen LGG Complete (400 mg) czy Symla. 

W dniu 21.10.2020 został udostępniony przez firmę Kamsoft BLOZ 

symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego 

przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 19 października 2020 roku. 

Instrukcję do pobrania i wgrania projektu zmian samodzielnie w aptece 

można pobrać z naszej strony: 

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sejm uchwalił 22 października nowelizację niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 

COVID-19.  

 

Z punktu widzenia funkcjonowania aptek i pracy farmaceutów, bez wątpienia 

najistotniejszy jest jego art. 10. Wprowadza on bowiem zmiany w art. 96a 

ustawy Prawo farmaceutyczne. A dokładniej w ust. 7, dotyczącym terminu 

realizacji recepty. Wykaz leków z wydłużonym czasem realizacji recepty. 

Minister Zdrowia będzie mógł na drodze obwieszczenia określić wykaz 

leków, dla których termin realizacji recepty będzie mógł zostać wydłużony 

nawet o dodatkowe 150 dni, w stosunku to czasu, jaki obecnie wynika dla nich 

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf
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z brzmienia ustawy. Okres, na jaki ma zostać dodatkowo wydłużony czas 

realizacji recepty również ma określić w wykazie Minister Zdrowia. 

Art. 10. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 944 i 1493) w art. 96a po ust 7a dodaje się ust. 7b-7d w 

brzmieniu: 

• ust. 7b. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz 

stanu epidemii termin realizacji recepty, o którym mowa w ust. 7, 

może zostać przedłużony o nie więcej niż 150 dni licząc od dnia jej 

wystawienia w zakresie produktów leczniczych określonych w 

wykazie, o którym mowa w ust. 7c. 

• ust. 7c. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych w stosunku do których 

przedłuża się termin realizacji recepty, o którym mowa w ust. 7, wraz 

z określeniem okresu przedłużenia. 

• ust. 7d. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 7c, jest ogłaszane w 

dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim wydłużenie okresu 

realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, a okres realizacji 

na nie się kończy. Nie można wykluczyć, że w związku z epidemią, a tym 

samym potencjalnym zakłócaniem produkcji i dostaw, zaistnieje taka 

konieczność w stosunku do większego wolumenu leków. – Założono 

maksymalnie 150 dni (5 miesięcy, bo tyle może trwać tzw. sezon grypowy) i 

przyjęto konstrukcję obwieszczenia, gdyż pozwala ona w sposób elastyczny 

reagować na zmieniającą się sytuację epidemiczną. 

 

 


