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#19/2021 (14.05.2021) 

 

 

 

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Farmaceuty jest obchodzony 

akurat 14 maja? 

 

 

 

Które leki są zagrożone dostępnością w Polsce? 

 

 

 

Jak realizować recepty z błędami w identyfikatorze NFZ? 

 

 

 

Dla kogo został wydłużony termin ważności kart EKUZ? 

 

 

 

Jak będą wyglądały zmiany w lekach dla pacjentów z uprawnieniem 

ZK? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Międzynarodowy Dzień Farmaceuty obchodzony jest w maju każdego 

roku przez wszystkich farmaceutów, nie tylko tych pracujących w 

aptekach. Początkowo było to święto obchodzone wyłącznie przez 

tureckich farmaceutów. Ustanowiono je bowiem w 1968 roku właśnie w 

Turcji. Jako, że to najdłużej obchodzone święto farmaceutów, z czasem 

nabrało ono wymiaru międzynarodowego. Wybór akurat 14 maja 

dotyczy okresu panowania sułtana osmańskiego Mahmuda II (1785–

1839). Znany był on ze swoich szeroko zakrojonych reform prawnych i 

wojskowych. Zrewolucjonizował również turecki system edukacji. Jedną 

z jego ważniejszych reform było utworzenie 14 maja 1839 roku pierwszej 

klasy farmaceutycznej w Cesarskiej Szkole. Aby uczcić tę datę i pracę 

wszystkich farmaceutów, w 1968 roku ustanowiono więc dzień 14 maja 

Dniem Farmaceuty. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 11 maja 2021 r. w 

sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Majowa lista leków 

objętych zakazem wywozu liczy 383 pozycje. W marcu lista była krótsza 

i liczyła 372 pozycje. Zostały dodane m.in. pozycje: Finlepsin 200 retard, 

Neoparin i Neoparin Forte, Ozempic, Semaglutyd. Link do 

obwieszczenia: 

http://dziennikmz.mz.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&posit

ion=40 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przed 1 lipca 2020 r. ustawa – Prawo farmaceutyczne art. 96a ust. 8 posiadało 

w punkcie 2 zapis mówiący o wymogu wskazania identyfikatora oddziału 

NFZ dla recept zawierających leki lub wyroby medyczne objęte refundacją. 

Oznaczało to, że w przypadku realizacji recept zarówno papierowych, jak i 

elektronicznych farmaceuta musiał sprawdzić czy oddział NFZ jest wpisany. 

Jeśli go brakowało, automatycznie leki z recepty zostały pozbawione 

refundacji. Dnia 1 lipca 2020 r. punkt ten został usunięty. W związku z tym 

osoba ordynująca nie ma już obowiązku uzupełniania identyfikatora NFZ, aby 

leki z recepty mogły zostać wydane na zniżkę. Początkowo, jak w przypadku 

każdej zmiany, na aktualizację systemów aptecznych trzeba było poczekać. W 

tym momencie w systemie Kamsoft istnieje już możliwość usunięcia 

identyfikatora NFZ oraz sprawozdania symbolu “X” w polu NFZ. Zmiana ta 

ułatwiła pracę lekarzom, ale niestety przyniosła sporo wątpliwości 

farmaceutom. Osoby realizujące recepty mają obowiązek sprawozdawania 

danych do NFZ. Ustawa o refundacji leków definiuje te dane i zawiera w 

swoim spisie między innymi identyfikator NFZ. W dniu 30 lipca 2020 r. 

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący tego problemu. Zniósł on 

obowiązek sprawozdawania identyfikatora NFZ. Kolejnym problemem 

okazało się zaznaczenie przez osobę ordynującą symbolu “X” lub “100%” w 

polu “Oddział NFZ”. Na komentarz Ministerstwa Zdrowia musieliśmy czekać 

aż do 19 października 2020 r. Według niej leki i wyroby medyczne wypisane 

na takich receptach należy wydawać z odpłatnością 100%. 

http://dziennikmz.mz.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=40
http://dziennikmz.mz.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=40
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E-RECEPTY: 

• Brak NFZ w części wizualnej, jest w części technicznej - należy zrealizować 

ze zniżką. W DDR pojawi się informacja o identyfikatorze NFZ zgodnie z 

częścią techniczną. 

• Brak NFZ w części wizualnej oraz technicznej - należy realizować ze zniżką. 

Identyfikatora NFZ nie sprawozdajemy w DDR. 

• Brak NFZ w części technicznej, jest w części wizualnej - należy realizować 

ze zniżką. Należy kliknąć w pomarańczową agrafkę w części technicznej i 

wybrać odpowiedni numer oddziału NFZ. 

• X zamiast oddziału NFZ - receptę realizujemy ze 100% odpłatnością. 

 

RECEPTY PAPIEROWE: 

• Brak NFZ - wydajemy ze zniżką. Nie sprawozdajemy numeru NFZ. Podczas 

uzupełniania kodów recepty naciskamy F5 i Backspace w celu usunięcia 

automatycznie wpisanego numeru oddziału. Jeśli jednak zapomnimy usunąć 

identyfikatora NFZ przed fiskalizacją, możemy wejść w poprawę “P”, 

następnie aktualizacja “A”, klikamy na pole z oddziałem NFZ i klikamy 

“Shift+F5”-> usuwamy nr identyfikatora. Nie ma potrzeby wykonywania 

korekty takiej recepty, by poprawić dane. 

• X w polu NFZ - receptę wydajemy pełnopłatnie niezależnie od tego, jakie 

odpłatności są wskazane przy każdej z pozycji recepty. 

 

RECEPTY NA LEKI REFUNDOWANE DLA OBCOKRAJOWCÓW: 

W przypadku obcokrajowców ubezpieczonych poza granicami naszego kraju 

sprawozdajemy identyfikator na podstawie okazanej karty EKUZ. Jeśli 

pacjent jest obcokrajowcem ubezpieczonym w Polsce, należy zaznaczyć 

“Ctrl+O” i podać numer odpowiedniego dokumentu, a pozostałe zasady 

realizacji jeśli chodzi o sprawozdawanie identyfikatora NFZ, zostają takie 

same jak opisane wcześniej. 

 

Od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory recept, na których 

nie ma pola “Oddział NFZ”. W związku z tym znak “X” w miejscu, w 

którym do tej pory znajdował się identyfikator oddziału NFZ, nie 

skutkuje pozbawieniem pacjenta refundacji, a jedynie daje informacje o 

braku uprawnień dodatkowych. Z kolei w przypadku pacjentów 

europejskich osoba uprawniona powinna nanieść symbol kraju w polu 

„Pacjent”. 

 

 

 
 

 

Termin ważności EKUZ został wydłużony w poniższych przypadkach: 

• Do 20 lat – dla osób, które mają emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny – 60 

lat kobiety i 65 lat mężczyźni lub otrzymują nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne. 

• Do ukończenia 18 lat – dla osób, które są zgłoszone są do ubezpieczenia 

zdrowotnego jako członek rodziny lub mają rentę. 

 

Dotychczas termin ważności w tych przypadkach wynosił 5 lat. Nowe 

zasady w sprawie ważności karty EKUZ obowiązują od 28 kwietnia 2021 

r. 
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W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia 

dotyczące bezpłatnych leków dla pacjentów posiadających uprawnienie 

dodatkowe ZK. Wprowadza ono zmiany, które zaczną obowiązywać w 

aptekach od 26 maja. Rozporządzenie dotyczy listy leków, które są 

bezpłatne dla pacjentów z uprawnieniem ZK, czyli Zasłużonych 

Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu. W 

wyniku zmian bezpłatne dla takich pacjentów będą cztery nowe 

preparaty żelaza: Sorbifer durules, Tardyferon, Tardyferon-Fol, 

Feroplex. Jednocześnie z listy usunięto lek Hemofer prologatum, o 

którego braku dostępności było wiadomo już od dawna. Link do 

rozporządzenia: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345051/katalog/12775185#1277518
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