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Czy chcecie mieć możliwość realizacji zleceń eZWM na wyroby 
medyczne bezpośrednio w KS-Aptece, tak żeby wszystkie dane z 
wniosku zaczytywały się automatycznie z systemu centralnego? 
Czy chcecie zaoszczędzić czas i uniknąć pomyłek przez rezygnację 
z dodatkowej realizacji tych samych zleceń na Portalu SZOI? 
 

 

 

Czy wiecie, że MZ udostępniło już obwieszczenie z listą leków 
refundowanych obowiązującą od 1 marca 2020 roku? 

 

 
Na co zwrócić uwagę przy realizacji e-recept na szczepionki 
Purethal? 
  

 

 
Kiedy będzie możliwość przekazywania zbiorczego zestawienia 
recept w wersji elektronicznej, czyli zniknie konieczność 
przekazywania tego dokumentu w wersji papierowej? 
 

 

 
Dlaczego nie można zatrzymywać przekazanych przez pacjentów 
wydruków informacyjnych dot. e-recept? Czy przychodnia może 
udostępnić telefonicznie numer PIN do e-recepty pacjenta?  
 

 

 
Ile pączków wczoraj zjedliście? Co trzeba zrobić, żeby spalić 
kalorie pochodzące z jednego pączka? Czy wiecie, że pierwsze 
pączki były nadziewane słoniną?  

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Wg naszej aktualnej wiedzy moduł integracji eZWM z KS-Apteką 
działa już prawidłowo i umożliwia poprawną realizację i 
rozliczenie wniosków. Do dnia 31 marca 2020 roku Kamsoft 
organizuje pilotaż modułu eZWM w KS-Aptece, w związku z czym 
korzystanie z tego modułu w podanym okresie jest BEZPŁATNE 
i umożliwia zapoznanie się z funkcjonowaniem modułu oraz jego 
przetestowanie. W przypadku korzystania z modułu integracji 
eZWM z KS-Apteką realizacja zlecenia następuje tylko w KS-
Aptece, wszystkie dane z wniosku zaczytują się automatycznie (tak 
jak przy e-recepcie), nie wykonujemy wtedy dodatkowej realizacji 
wniosku na Portalu SZOI. Integracja możliwa jest do zrobienia 
niezależnie od tego czy mają Państwo umowę bezpośrednio z NFZ 
czy jako podwykonawca (Essity, Ines, Hartmann). Sugerowaną 
przez nas opcją jest wykonanie integracji do końca lutego, tak żeby 
od 1 marca przez cały miesiąc realizować zlecenia tylko w KS-
Aptece. Od dnia 1 kwietnia 2020 korzystanie z modułu integracji 
eZWM z AOW będzie płatne (ok. 200 zł/rok), ale po zakończeniu 
bezpłatnego pilotażu nie ma obowiązku korzystania z płatnej wersji 
modułu. 
 
Jeśli chcą Państwo zamówić bezpłatną testową wersję modułu do 
integracji eZWM w KS-Aptece należy wypełnić formularz 
zamówienia, informacja o wygenerowanej licencji zostanie przesłana 
na adres e-mail podany w zgłoszeniu (czas realizacji zamówienia przez 
Kamsoft wynosi od kilku godzin do 3 dni roboczych):  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vuGcCUnDK
ESflPhQR2YEpstqezoTC7NPrD7HPDkrvL5URDZNTEdXNUFQV1
Y1WFZHMDlXVTc2RUJEMyQlQCN0PWcu 
 
W celu umożliwienia realizacji zleceń w KS-Aptece poza licencją 
konieczne jest również przeprowadzenie wdrożenia systemu, czyli 
wykonania odpowiedniej konfiguracji po stronie KS-Apteki i 
Portalu Świadczeniodawcy/SZOI. W przypadku klientów ze stałą 
umową serwisową dodatkowe informacje w tej sprawie wysłaliśmy e-
mailowo w dniu 18 lutego (godz. 09:06). W przypadku klientów bez 
umowy serwisowej zainteresowanych wdrożeniem prosimy o kontakt 
telefoniczny. 
 

 
 

 
  

 
W dniu 18 lutego Ministerstwo Zdrowia opublikowało 
obwieszczenie z nową listą leków refundowanych, szczegóły 
dostępne są pod adresem:  
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-
dnia-18-lutego-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-
srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-
oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2020-r 
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Przypominamy, że Kamsoft udostępnił BLOZ symulacyjny do 
zmian list refundacyjnych na 1 marca. Informację w tej sprawie 
wraz z instrukcją przesyłaliśmy do aptek ze stałą umową 
serwisową e-mailowo w dniu 19 lutego (godz. 08:15). 
 

 

 
Szczepionki odczulające Purethal posiadają ten sam kod EAN 
niezależnie od tego czy chodzi o mieszankę zawierającą alergoidy 
pyłków: trawy, drzewa, trawy + brzoza, trawy + drzewa. W 
związku z tym, że na e-recepcie dla w/w różnych produktów jest 
umieszczany ten sam kod EAN podczas realizacji e-recepty trzeba 
zwrócić szczególną uwagę na to co wydajemy pacjentowi i czy jest 
to zgodne z tym, co zapisał lekarz. 
 
Aby ułatwić pracę Kamsoft w KS-Aptece z 27 stycznia dodał kontrolę 
różnych leków o tym samym kodzie EAN. Dla przypadku np. 
preparatów odczulających, które zostały zarejestrowane pod tym 
samym kodem EAN - program wyświetli komunikat "Uwaga! W bazie 
BLOZ istnieje wiele różnych leków o tym samym kodzie EAN: <Kod 
EAN>. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyboru leku do 
wydania". Wszyscy klienci z umową serwisową mają wgraną tą 
wersję. 
 
Komunikat w tej sprawie opublikował Śląski WIF: 
http://www.bip.wif.katowice.pl/pliki/files/Komunikat%20SWIF%20-
(1).pdf 
 

 

 
Na stronie internetowej Centrali NFZ w dniu 18 lutego 2020 r. 
pojawił się komunikat: „Narodowy Fundusz Zdrowia, realizując 
postulaty środowiska aptekarskiego informuje, że w związku ze 
zmianami w systemie informatycznym polegającymi na 
wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów 
aptecznych, które są kolejnym etapem prac związanych z 
możliwością przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego 
w postaci elektronicznej, umożliwia się przesyłanie zestawienia 
zbiorczego za pomocą SZOI (od dnia 17 lutego 2020 r.) lub Portalu 
Świadczeniodawcy (od dnia 25 lutego 2020 r.). Uzgodnione 
zestawienie zbiorcze/korekta uzgodnionego zestawienia zbiorczego, tj. 
załącznik Nr 3 wzorów komunikatów elektronicznych (wersja 2.5 i 
kolejne), obowiązujący od kwietnia 2018 roku można podpisać przy 
użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazać do 
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.”  
Najprawdopodobniej w początkowej fazie będzie możliwość 
podpisywania tylko podpisem kwalifikowanym (płatnym), a dopiero 
później dodane będzie możliwość podpisu przez ePUAP (podpis 
bezpłatny). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-
dgl,7588.html.  
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Jeśli będziemy znać szczegóły dot. tej możliwości, to Was o tym 
poinformujemy. Rozwiązanie to ma formę propozycji, czyli nie jest 
ono obowiązkowe. 
 
W naszej ofercie posiadamy także podpisy kwalifikowane, które można 
wykorzystywać do podpisywania różnych formalnych dokumentów.  
Osoby zainteresowane zakupem podpisu kwalifikowanego prosimy o 
kontakt z naszym serwisem. 
 

 
 

 

 
W dniu 1 lutego 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych pojawił się komunikat, w którym stwierdzono, 
że „apteki nie mogą przechowywać udostępnionych przez 
pacjentów wydruków informacyjnych […] po odczytaniu z takiego 
wydruku danych wymaganych do realizacji recepty farmaceuta 
powinien zwrócić go pacjentowi”. W komunikacie tym możemy 
również przeczytać: „Zgodnie bowiem z przepisami Prawa 
farmaceutycznego w tym celu wystarczy okazanie przez pacjenta 
wydruku informacyjnego lub przestawienie przez niego określonych 
danych zawartych w recepcje np. 4-cyfrowego kodu dostępu 
(znajdującego się na wydruku informacyjnym albo w otrzymanym 
przez pacjenta SMS) oraz numeru PESEL. Ewentualnie skopiowanie 
dowodu osobistego prowadziłoby do pozyskiwania przez aptekę 
danych wykraczających poza, przewidziany przedmiotowymi 
przepisami, zakres niezbędny do realizacji recepty np. wizerunku 
pacjenta z naruszeniem zasad celowości i minimalizacji, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit b) i c) RODO.”. 
 
A jakie jest stanowisko UODO dot. wątpliwości, czy osoba 
wystawiająca e-receptę może przez telefon podać pacjentowi 4-
cyfrowy kod dostępu? W komunikacie możemy przeczytać, że: 
„Informację tę – niezależnie od sposobu jej przekazania, zgodnie z 
art. 96b ust. 3 wydaje tylko osoba, która wystawiała receptę. 
Zatem, jeżeli receptę dla konkretnego pacjenta wystawił lekarz, to 
tylko ten lekarz jest osobą uprawnioną do przekazywania pacjentowi 
informacji zawierającej m.in. 4-cyfrowy kod dostępu zawarty na e-
recepcie.”. W dalszej części komunikatu możemy przeczytać: „Choć 
obowiązujące przepisy nie wskazują, aby placówka medyczna 
dysponowała prawem do ustnego informowania pacjenta o 4-
cyfrowym kodzie podczas rozmowy telefonicznej, to w wyjątkowych 
sytuacjach, po zweryfikowaniu tożsamości osoby dzwoniącej, 
osoba wystawiająca receptę mogłaby przekazać pacjentowi 4-
cyfrowy kod dostępu. Istotne w takich przypadkach jest 
prawidłowe uwierzytelnienie osoby-pacjenta, z którym 
prowadzona jest rozmowa telefoniczna (np. poprzez numer 
PESEL pacjenta, powód wizyty lekarskiej, datę i godzinę wizyty 
itd.). Nie oznacza to jednak, że udostępnianie tych informacji w 
ww. formie powinno stać się powszechną praktyką, pozwalającą na 
każdorazowe udostępnianie danych osobowych pacjentów przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. W przypadku 
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wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby dzwoniącej w celu 
uzyskania informacji dotyczących pacjenta – w sytuacjach 
zwyczajnych powinno się odmówić udzielenia informacji.”. 
 
Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie UODO: 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1361 
 

 

 
Statystyki podają, że statystycznie każdy w Tłusty Czwartek zjada 
2.5 pączka, czyli wszyscy razem wczoraj skonsumowaliśmy ich 
prawie 100 milionów. Geneza Tłustego Czwartku sięga jeszcze 
czasów starożytnych. Rzymianie hucznie świętując koniec zimy i 
nadejście wiosny zajadali się tłustymi potrawami, wśród których 
ważne miejsce zajmowały właśnie pączki. Nie przypominały one 
jednak tych dzisiejszych – słodkich i puszystych. Wręcz przeciwnie 
ówczesne pączki były wyrabiane z ciężkiego ciasta chlebowego i 
nadziewane słoniną. Słodkie pączki na polskich stołach zaczęły 
pojawiać się dopiero w XVI w. Ważący 60-80 g pączek ma ok. 250-
360 kcal. Żeby spalić kalorie z jednego pączka potrzeba np. 15 
minut chodzenia po schodach, 75 minut szybkiego spaceru, 120 
minut namiętnego całowania, ale można też… 600 minut oglądać 
telewizję, oczywiście bez podjadania w międzyczasie! A Wy jaki 
macie sposób na spalanie kalorii po wczorajszych pączkach? 
 

 
 
 


