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#30/2021 (30.07.2021) 

 

 

 

Jakie zmiany dotyczące przesyłania skanów kart EKUZ wprowadził 

Podkarpacki Oddział NFZ? 

 

 

 

Jaki jest nowy numer na infolinię Centrum e-Zdrowia? 

 

 

 

Czy wiecie, że Ministerstwo Zdrowia znosi ograniczenia w 

wydawaniu amantadyny? 

 

 

 

Jak zamówić e-Receptę na Internetowym Koncie Pacjenta? 

 

 

 

Czy słowo „Promocje” jest w aptece zakazane? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 

 

 

  



 

Merido NEWS # 30/2021                                                                                                                                                                          2 | S t r o n a  

 

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki informuje, że został uproszczony 

sposób przekazywania skanów dokumentów uprawniających – kart 

EKUZ w celu rozliczenia refundacji. Weryfikacja prowadzona przez OW 

NFZ skanu karty EKUZ odbywa się na podstawie uzupełnionych przez 

aptekę danych pacjenta lub pacjenta i opiekuna faktycznego (o ile jest tak 

zaznaczone na recepcie). Jeżeli skan karty EKUZ jest już w posiadaniu 

OW, apteka otrzyma na Portalu Świadczeniodawcy komunikat 

„Przekazanie skanu karty nie jest wymagane” i wówczas nie przekazuje 

po raz kolejny karty EKUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak poinformowało Centrum e-Zdrowia (CeZ) od 29 lipca zmienia się 

numer Infolinii CeZ, która świadczy pomoc techniczną dla użytkowników 

w zakresie systemów i rejestrów dedykowanych poszczególnym grupom 

zawodowym służby zdrowia. Nowy numer infolinii to 19 239. Infolinia 

Centrum e-Zdrowia świadczy usługi wsparcia technicznego dla 20 systemów 

i rejestrów dedykowanych poszczególnym grupom zawodowym służby 

zdrowia. Centrum e-Zdrowia odpowiada za realizację projektów IT, 

kluczowych w polskich systemie ochrony zdrowia. Flagowym projektem CeZ 

jest system e-zdrowie (P1), a w portfolio cyfrowych usług dla obywateli 

znajdują się: e-recepta, e-skierowanie, Unijny Certyfikat COVID, EDM, 

aplikacja Internetowe Konto Pacjenta oraz aplikacja mobilna mojeIKP. 

Centrum e-Zdrowia zarządza ponad 40 systemami teleinformatycznymi, które 

odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Za ich 

rozwój i efektywna działanie odpowiada zespół ponad 300 ekspertów. 

 

 
 

 

Ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu amantadyny obowiązywały od 1 

grudnia, a weszły w życie na podstawie obwieszczenia ministra zdrowia z 30 

listopada 2020 roku. Ograniczało ono ilość wydawanego leku Viregyt-K 

(międzynarodowa nazwa to Amantadini hydrochloridum) na jednego pacjenta 

w aptece lub punkcie aptecznym do trzech opakowań po 50 kapsułek na 30 

dni. Dodatkowo zastrzeżono wówczas, że amantadyna może być wydawana 

wyłącznie w dwóch wskazaniach objętych refundacją: choroba i zespół 

Parkinsona oraz dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie. Nowe 

obwieszczenie w tej sprawie, wydane 23 lipca 2021 roku, znosi 

ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu amantadyny od 26 lipca. To 

oznacza koniec z reglamentacją amantadyny. Leki z amantadyną, wcześniej 

podawane głównie pacjentom z chorobą Parkinsona, stwardnieniem 

rozsianym i innymi schorzeniami, stały się w Polsce bardzo popularne w 

czasie pandemii koronawirusa. W leczeniu COVID-19 amantadynę 

rozpropagował przemyski pulmonolog i pediatra, dr Włodzimierz Bondar, 

który twierdził, że ma ponad 100 udokumentowanych przypadków 

wyleczenia COVID-19 dzięki amantadynie. Nagły wzrost popularności 

amantadyny sprawił, że stała się trudno dostępna, a ceny leku znacznie 

wzrosły. W końcu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło reglamentację 

amantadyny, trafiła też na listę antywywozową. 
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Pacjenci mogą zamówić e-Receptę na leki, których potrzebują, na swoim 

Internetowym Koncie Pacjenta. Nie trzeba iść do przechodni ani 

telefonować. Na IKP można zgłosić online potrzebę e-Recepty, ale pod 

warunkiem, że wcześniej została wybrana przychodnia i lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarza POZ trafi wniosek pacjenta 

o wystawienie e-Recepty nawet jeśli leczy się na chorobę przewlekłą u 

specjalisty lub prywatnie.  

 

Jak można zamówić lek online: 

• trzeba zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta, 

• wejść w zakładkę „Recepty”, 

• wybrać „Moje recepty” i odszukać e-Receptę, którą wczęsniej 

wystawiono. Można skorzystać z wyszukiwarki leków, która się tam 

znajduje. Szukać można również według nazwiska lekarza lub placówki, 

• trzeba zaznaczyć kwadracik przy nazwie leku, który chcemy zamówić, a 

kiedy będą zaznaczone już wszystkie leki, klikamy na niebieski przycisk 

„Zamów receptę” i potwierdzamy. 

 

Można również napisać kilka słów komentarza do lekarza np. o tym, jak się 

czujemy przy obecnym dawkowaniu leku. Trzeba pamiętać, że to lekarz 

ostatecznie decyduje, czy można kontynuować leczenie bez dodatkowych 

badań lub konsultacji. 

 

Jak sprawdzić, czy e-Recepta będzie wystawiona: 

Po zalogowaniu się na swoje Internetowe Konto Pacjenta trzeba wejść w 

„Recepty”, a następnie wybrać „Zamówione recepty”. O tym, na jakim etapie 

załatwiania jest prośba o e-Receptę, informuje kolor kropki przy zgłoszeniu i 

krótki komunikat: 

• zielona, czyli „Zaakceptowane”, e-Recepta została wystawiona 

• czerwona – „Odrzucona”, lekarz odrzucił prośbę. Trzeba skontaktować 

się z lekarzem. Lekarz ma też możliwość wpisania przyczyny odmowy i 

zalecenia np. dodatkowego badania 

• żółta – „W weryfikacji” sprawa jest w trakcie rozpatrywania 

• niebieska, czyli „Wysłana” do przychodni POZ. 

 

Jest także możliwość: 

• anulowania prośby o wystawienie recepty – zanim lekarz zacznie ją 

weryfikować 

• ponowienia prośby o wystawienie zamówienia na e-Receptę, jeśli w 

przeszłości taka prośba została zaakceptowana. 

 

Uwaga, może się okazać, że Wasza przychodnia podstawowej opieki 

zdrowotnej jeszcze nie obsługuje funkcji zamawiania recept. Wówczas 

dowiecie się przy składaniu zamówienia, że nie może być ono zrealizowane, 

i dostaniecie informację, że należy skontaktować się z placówką podstawowej 

opieki zdrowotnej (POZ). 

 

 



 

Merido NEWS # 30/2021                                                                                                                                                                          4 | S t r o n a  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 000 zł musi zapłacić jedna z aptek, za umieszczenie nad regałem napisu 

„Promocje”. Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał takie 

działanie za naruszenie zakazu reklamy aptek. Kara to efekt planowej 

kontroli WIF w aptece. W połowie czerwca ubiegłego roku w jednej z aptek 

na terenie województwa łódzkiego, WIF przeprowadził kontrolę planową. W 

jej trakcie w izbie ekspedycyjnej apteki stwierdzono napis „promocje” 

umieszczony nad jednym z regałów. Ostatecznie po zakończeniu kontroli 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w sprawie 

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego – zakazu reklamy aptek. 

W takcie postępowania właściciel apteki wyjaśniał, że na co dzień napis 

zastawiony był standami/dyspenserami z plastrami oraz środkami 

higienicznymi. Personel apteki dowiedziawszy się o planowanej kontroli 

WIF, uprzątnął dyspensery z blatów, odsłaniając nieumyślnie regał z napisem. 

Właściciel przekonywał, że na co dzień hasło „Promocje” nie stanowi 

jakiejkolwiek zachęty dla pacjenta „zwłaszcza, że dyspensery i standy stoją na 

blatach ekspedycyjnych nieprzerwanie od kilku lat”. Inspektor nie dał też 

wiary wyjaśnieniom właściciela apteki, że regał ze słowem „Promocje” na co 

dzień był niewidoczny dla pacjentów. Ustalając wymiar kary Łódzki 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wziął pod uwagę, że spółka była już 

karana za naruszenie zakazu reklamy aptek. Wtedy grzywna wniosła 3000 zł. 

Dlatego tym razem zdecydował o nałożeniu kary w wysokości 10 000 zł.  

 

 


