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#15/2021 (16.04.2021) 

 

 

 

Jak pacjent może upoważnić farmaceutę do wglądu w swoje recepty 

na Internetowym Koncie Pacjenta? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy pamiętacie, że 16.04.2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o 

zawodzie farmaceuty? 

 

 

 

Czy wiecie, że trwają zapisy na kurs w sprawie przeprowadzania 

badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do 

wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Pacjent na Internetowym Koncie Pacjenta może przekazać dostęp 

farmaceucie (aptece czy punktowi aptecznemu) do e-recept i recept 

papierowych zrealizowanych od stycznia 2019 roku, a także informacji, 

jakie leki na receptę zostały wykupione. Upoważnienia można udzielić na 

określony czas i zakres danych. Na portalu pacjent.gov.pl opublikowano 

instrukcję jak upoważnić farmaceutę, który może wskazać pacjentowi np. 

możliwe niekorzystne interakcje między lekami. Jeśli przepisanych jest wiele 

(często od różnych lekarzy i różnych specjalistów) leków jednocześnie, to 

istnieje ryzyko, że wejdą one w niekorzystną interakcję i zamiast leczyć 

zaszkodzą pacjentowi. Publikacja podaje też inne przykłady tego w czym 

farmaceuta może pomóc pacjentowi – np. poinstruować go jak przechowywać 

leki, wskazać tańsze zamienniki, a także wystawić receptę w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia. Poniżej link do instrukcji: 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pokaz-farmaceucie-swoje-e-recepty 

 

 
 

 

Zmiany w module APW11 (2021.04.09 [2021.1.4.7]): 

• eZWM: obsłużenie komunikatów z błędem: "AuthTokenException". 

• Terminale płatnicze Polskie ePłatności: obsługa BLIK. 

 

Zmiany w module APW24 (2021.04.09 [2021.1.4.7]): 

• Poprawiono raport "Struktura magazynu w zależności od czasu 

magazynowania" - uwzględniono podział kolejki w rozbiciu na 

poszczególne magazyny. Poprawa błędnego opisu okresu raportów w 

wydruku szczegółowym. 

 

Zmiany w module APW11 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Poprawiono realizację e-recept 100% z uprawnieniem ZK: leki z listy 

dla Honorowego Krwiodawcy realizowane są z odpłatnością 

Bezpłatne do limitu. 

 

Zmiany w module APW12 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Lista braków - rozszerzono zakres filtra poprzez dodanie nowego 

warunku grupa asortymentowa. Włączenie filtra będzie zawężało listę 

braków do towarów należących do danej grupy asortymentowej. 

 

Zmiany w module APW14 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Przygotowanie aplikacji do obsługi mobilnej inwentaryzacji. 

 

Zmiany w module APW21 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Do szablonu wydruku w funkcji Ewidencja recept farmaceutycznych 

dodano pole z opisem dawkowania. 

 

Zmiany w module APW23 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Zadanie z GP: W funkcji Retaksacja recept zmieniono sposób obsługi 

klawisza F2 Weryfikuj: wcześniej zmieniał osobę weryfikującą dla 

wszystkich realizacji danej recepty, po zmianie ustawia lub zmienia 

osobę tylko dla pozycji, na której ustawiony jest kursor i pozostałych, 

które wcześniej nie były weryfikowane. 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pokaz-farmaceucie-swoje-e-recepty
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Zmiany w module APW24 (2021.04.15 [2021.1.4.8]): 

• Poprawiono raport "Struktura magazynu w zależności od czasu 

magazynowania" - uwzględniono podział kolejki w rozbiciu na 

poszczególne magazyny. Poprawa błędnego opisu okresu raportów w 

wydruku szczegółowym. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.04.2021 r. wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Główny 

Inspektorat Farmaceutyczny przygotował podsumowanie 

najważniejszych zapisów ustawy. W publikacji można znaleźć odpowiedzi 

na pytania: Dlaczego ustawa o zawodzie farmaceuty jest tak ważna i co 

reguluje? Jaki jest cel i zakres wykonywania zawodu farmaceuty? Jakimi 

zasadami ma kierować się farmaceuta w ramach wykonywania zawodu? GIF 

wskazuje także jakie przepisy zostały zmienione w Prawie farmaceutycznym 

ustawą o zawodzie farmaceuty. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje 

kwestie dotyczące: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, 

wykonywania zawodu farmaceuty i ustawicznego rozwoju zawodowego 

farmaceutów. Ustawa realizuje postulaty zawarte w „Polityce Lekowej 

Państwa 2018–2022” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z 

usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego 

farmaceuty. Ustawa określa także m.in. zasady uzyskiwania uprawnień 

zawodowych i wykonywania zawodu farmaceuty oraz reguluje zasady 

doskonalenia zawodowego. Korzyści płynące z nowych regulacji dotyczą 

zatem nie tylko farmaceutów, ale również całego rynku farmaceutycznego w 

Polsce, a nade wszystko zdrowia i życia Pacjentów. 

 

Pełną treść publikacji można zobaczyć pod tym linkiem: 

https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-

ustawy-o-zawodzie-farmaceuty 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Naczelna Izba Aptekarska informuje o otwarciu naboru na szkolenia 

teoretyczne w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w 

celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego 

przeciw COVID-19 dedykowanego wyłącznie farmaceutom, którzy nie 

uczestniczyli, ani nie planują uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania 

szczepień przeciwko COVID-19. Farmaceuci, którzy uczestniczą w 

szkoleniu uprawniającym do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 

zostaną poinformowani przez CMKP o terminie uczestnictwa w kursie 

uprawniającym do kwalifikacji drogą mailową. Ukończenie szkolenia będzie 

uprawniało wyłącznie do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu 

wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego 

przeciwko COVID-19. Ukończenie szkolenia nie będzie uprawniało do 

wykonywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19! Szkolenie 

będzie miało charakter wyłącznie teoretyczny i będzie dostępne na platformie 

e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Szkolenie jest niezależne od szkoleń dla osób przeprowadzających 

szczepienia ochronne przeciw COVID-19. Deklaracje uczestnictwa w 

szkoleniu należy zgłosić poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer 

https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty
https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty
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PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym, który 

pozostanie aktywny do dnia 19 kwietnia 2021 r. do godz. 8.00. O terminach 

szkolenia zostaną Państwo poinformowani przez Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego drogą mailową. 

 

Formularz rejestracji: 

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszenia-farmaceuty-na-kurs/ 

 

 

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszenia-farmaceuty-na-kurs/

