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#27/2021 (09.07.2021) 

 

 

 

Czy widzieliście sprostowanie błędu do Obwieszczenia Ministra 

Zdrowia? 

 

 

 

Jak w KS-Aptece wydrukować kody częściowo zrealizowanych e-

Recept dla pacjenta? 

 

 

 

Czy można złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ za pomocą 

Internetowego Konta Pacjenta? 

 

 

 

Jaka jest treść komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie 

interpretacji przepisu rozporządzenia w sprawie recept? 

 

 

 

W których aptekach wykonywane są sczepienia przeciwko COVID-

19? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pojawiło się sprostowanie 

błędu dotyczące leku Modulen IBD. Baza KS-BLOZ od dnia 6 lipca 2021 

r. zawiera zmiany zgodne z: 

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu 

błędu" (D. Urz. M. Z. z dnia 05.07.2021, poz. 46) dostępnym na stronie 

internetowej: 

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/46/akt.pdf 

 

W związku z tym, że ten lek prawie nie występuje w aptekach, nie robimy 

zmian. Prosimy jednak o sprawdzenie czy mają Państwo ten lek w aptece. 

Jeśli tak to prosimy o kontakt z naszym serwisem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Od wersji 2021.2.0.8 KS-AOW dodano możliwość generowania kodu 

kreskowego danej e-Recepty częściowo zrealizowanej. W oknie e-Recepty 

należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać odpowiednią opcję: 

 

 
 

[Ctrl+D] Drukuj kod e-Recepty – możliwość wydrukowana kodu aktualnie 

podświetlonej e-Recepty.  

 

[Ctrl+Alt+D] Drukuj wszystkie kody e-Recept – możliwość wydrukowania 

wszystkich kodów e-Recept znajdujących się na liście.  

 

Przykładowy wydruk kodu znajduje się poniżej: 

 

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/46/akt.pdf
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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza, że macie 

prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych do większości krajów 

europejskich. Są to kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 

Szwajcaria, Wielka Brytania. Wydanie karty EKUZ jest darmowe. 

Otrzymacie ją, jeśli obejmuje Was ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. EKUZ 

dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem 

w alfabecie Braille’a. Aby złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ przez 

Internetowe Konto Pacjenta trzeba zalogować się na swoje konto i wybrać 

zakładkę „Moje konto”, a pod informacją o Waszym ubezpieczeniu 

zdrowotnym znajdziecie możliwość złożenia wniosku o wydanie EKUZ. Jeśli 

składacie wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzymacie informację 

o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego 

odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji. Kartę możecie odebrać 

osobiście w oddziale NFZ lub zaznaczyć we wniosku, że prosicie o wysłanie 

jej pocztą. 

 

Pamiętajcie, że: 

• EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, jeśli 

nagle zachorowaliście lub mieliście wypadek. Jeśli coś się stanie to EKUZ 

obejmie koszty Waszego leczenia. Otrzymacie pomoc niezbędną, by 

dokończyć pobyt w danym kraju lub móc wrócić do Polski. 

• EKUZ nie uprawnia do leczenia planowanego, czyli jeśli np. chcecie 

pojechać na operację do innego kraju, to musicie złożyć odpowiedni 

wiosek do NFZ. 

• korzystając z EKUZ za granicą, korzystacie z opieki zdrowotnej na tych 

samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeśli więc w danym 

państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, 

to i Wy za nią zapłacicie. NFZ tego nie pokryje. 

• może być też tak, że – chociaż macie ze sobą EKUZ – będziecie musieli 

najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski złożyć 

wniosek o refundację. 

• zanim skorzystacie z usług lekarza za granicą, sprawdzcie, czy jesteś u 

takiego, który honoruje kartę EKUZ. 
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Minister Zdrowia wydał Komunikat w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 

pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.: 

"W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, 

Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia 

zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka 

po słowach „w tym leku recepturowego”. Brak ww. przecinka należy 

traktować jako omyłkę redakcyjną, która jest oczywista w świetle 

wewnętrznej logiki omawianego przepisu, gdyż przy przyjęciu odmiennej niż 

zaprezentowana w niniejszym komunikacie interpretacji, nie miałoby żadnego 

sensu wyodrębnienie spośród wszystkich możliwych leków ich podgrupy w 

postaci lek w recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę. W 

konsekwencji drugie z przewidzianych w omawianym przepisie wyłączeń 

pozwalających na zrealizowanie recepty w przypadku podania częstotliwości 

stosowania (zamiast sposobu dawkowania podanego zgodnie z 2 ust. 2 pkt 2) 

należy interpretować w taki sposób, że do zrealizowania recepty, na której 

przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania 

zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznczony do takiego 

stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę 

wystawiającą częstotliwości stosowania. Zgodnie z wykładnią celowościową 

należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie „recepturowego” 

występującym w zacytowanym wyżej fragmencie. W związku z powyższym 

jakakolwiek interpretacja inna, niż w której fragment „w tym leku 

recepturowego” stanowi wtrącenie, jest nieprawidłowa i niezgodna z intencją 

autorów projektu." 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

377 aptek ogólnodostępnych stanowi już miejsca w których chętni obywatele 

mogą zaszczepić się przeciw COVID-19. Według danych udostępnionych 

przez Ministerstwa Zdrowia najwięcej placówek będących Aptecznymi 

Punktami Szczepień znajduje się w województwie małopolskim (60), łódzkim 

(43), wielkopolskim (41) i śląskim (41). Najmniej z nich usytuowanych jest w 

województwie warmińsko-mazurskim (6). Osoby chcące skorzystać ze 

szczepienia przeciw koronawirusowi w Aptecznym Punkcie Szczepień, mogą 

zapisać się na dogodny dla siebie termin na 4 sposoby: 

• Dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię – 989 

• Rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na 

portalu gov.pl za pomocą lub bez Profilu Zaufanego 

• Wysyłając SMS pod numer 64 908 556 lub 880 333 333 o treści: 

SzczepimySie i zapisując się poprzez system rejestracji 

• Kontaktując się bezpośrednio z wybranym Punktem Szczepień 

 

Aby znaleźć najdogodniejszy dla siebie Punkt Szczepień, Ministerstwo 

Zdrowia przygotowało mapę lokalizacji placówek wraz z danymi 

teleadresowymi: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 

Dane są na bieżąco aktualizowane, a liczba dostępnych Aptecznych Punktów 

Szczepień będzie stopniowo rosła. Nabory aptek, które chcą wziąć udział w 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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Narodowym Programie Szczepień od 15 czerwca br. prowadzą Wojewódzkie 

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach programu, farmaceuci 

posiadający odpowiednie uprawnienia i pracujący w zakwalifikowanych 

aptekach będą wykonywać szczepienia pacjentów przeciw COVID-19. 

Zgłoszenie można złożyć elektronicznie. 

 

 


