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#40/2021 (08.10.2021) 

 

 

 

Czy pamiętacie, że organizowana przez Kamsoft konferencja online 

„Nawigator e-Zdrowia” odbędzie się już 14 października? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy katalog zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania 

szczepień przeciwko grypie zostanie rozszerzony?  

 

 

 

Jakich zmian do e-recept chcą lekarze? 

 

 

 

W jaki sposób seniorzy mogą wyrazić zgodę na sprawdzenie przez 

lekarza przyjmowanych leków w celu wystawienia recepty na 

bezpłatne leki? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Przypominamy, że w dniach 14 października odbędzie się organizowana 

przez firmę Kamsoft Konferencja Navigator e-Zdrowia w farmacji. Ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału, formularz 

zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: 

 https://www.osoz.pl/konferencja/szczegoly/4243#formularz 

 

Na konferencji zostaną poruszone poniższe tematy: 

• Refundacja 3.0 

• Jak może wyglądać przegląd lekowy oraz jakie są dostępne rozwiązania? 

• Jak zadbać o właściwy asortyment produktów w aptece i zwiększyć zyski 

ze sprzedaży? 

• Jak apteka internetowa może wpłynąć na większą sprzedaż? 

• Jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych w aptece i zminimalizować 

ryzyko ich utraty? 

• Jak możesz wpłynąć na rozwój systemu aptecznego, aby pracowało się 

jeszcze lepiej? 

 

Harmonogram konferencji w dniu 14.10.2021: 

18:00 - 18:30: Refundacja 3.0 – nadchodzi rewolucja w rozliczaniu refundacji 

w aptekach. RepoCloud i CopyCloud – chmura na rzecz bezpieczeństwa i 

nowych wyzwań e-Zdrowia. 

18:30 - 18:45: KtoMaLek.pl – wykorzystuj 100% możliwości. Potrzebujesz 

więcej? Apteka internetowa na platformie OSOZ czeka.  

18:45 - 19:00: Grupex, Raszbi, ROD-man – rozwiązania, dzięki którym 

staniesz się konkurencyjny na tle otaczających Cię aptek i zoptymalizujesz 

zyski. 

19:00 - 19:30: Innowacyjne rozwiązania e-Zdrowia nie tylko w teorii, ale 

przede wszystkim w praktycznych przykładach z życia wziętych–na żywo w 

kontekście farmaceutycznym. 

 

 

 

Zmiany w module APW11 2021.10.05 [2021.2.3.2] 

• Terminale płatnicze eService: Dostosowanie integracji do obsługi 

terminali bezprzewodowych. 

• Na formatce Kody e-Recept, w funkcji [F12] Lista kodów e-recept, 

dodano możliwość zaznaczenia kilku pozycji kodów. 

• Operacje magazynowe -> tworzenie faktury zbiorczej - dodano 

zabezpieczenie przed przypadkowym dopisywaniem pozycji poprzez 

odczyt kodu czytnikiem. 

• Poprawiono błąd Reg.Wer 466, który występował po zmianie licencji 

przy wysyłaniu DRR korygującego do SIM. Dodano przepisywanie 

identyfikatora zbioru na podstawie dokumentu korygowanego. 

 

Zmiany w module APW13 2021.10.05 [2021.2.3.2] 

• Poprawa błędu w weryfikacji dostawy z wykorzystaniem kolektora. 

https://www.osoz.pl/konferencja/szczegoly/4243#formularz


 

Merido NEWS # 40/2021                                                                                                                                                                          3 | S t r o n a  

• Modyfikacja potwierdzenia otrzymania dokumentu, tak by 

potwierdzenia wysyłały się również w przypadku zmienionego 

dostawcy na dokumencie magazynowym. 

 

Zmiany w module APW68 2021.10.05 [2021.2.3.2] 

• Poprawa działania funkcji Weryfikacja stanów magazynowych. 

Poprawa wyliczania stanów magazynowych, poprawa przypisywania 

dat ważności. 

• Generowanie raportu braków: W funkcji Dodaj wszystkie pozycje z 

listy braków dodano filtr odrzucający pozycje nie podlegające 

obowiązkowi zgłaszania braku (OTC). 

• Generowanie raportu braków: poprawiono przekazywanie ilości 

braków. Ilość będzie przekazywana jako liczba całkowita. 

 

 

 

 

29 września br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, 

posłowie przegłosowali poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1568).  Do 

katalogu zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania 

szczepień przeciwko grypie zostali włączeni także farmaceuci. 

 

Zgodnie z przestawioną poprawką: 

• obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub 

felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy 

medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 

3. 

• Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone 

badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do 

wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w 

przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem 

przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz 

farmaceuta. 

• Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może 

przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje, określone na 

podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3. 

 

Za przyjęciem poprawki opowiedziała się również strona rządowa. 

 

 

 
 

 

Poszerzenie funkcjonalności e-recepty o alerty, sygnalizujące lekarzowi 

ryzyko nadużywania określonych leków przez pacjenta, postulują od 

pewnego czasu lekarze zajmujący się leczeniem astmy. To rozwiązanie 

może ratować życie. E-recepta jest ważnym źródłem informacji, m.in. dla 

lekarzy opiekujących się pacjentami z chorobami przewlekłymi, w tym z 

astmą oskrzelową. Mamy w kraju populację osób z tą chorobą, które 

nadużywają leków krótko działających - nie leczących, a jedynie 

redukujących objawy astmy - mówi prof. Maciej Kupczyk, prezydent 

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Bardzo pomocna w rozwiązaniu 

tego problemu może okazać się dodatkowa funkcja e-recepty, polegająca na 
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dodaniu do systemu alertów, które w trakcie wizyty poinformują lekarza o 

ryzyku nadużywania przez pacjenta określonych grup leków (tzw. projekt e-

Recepta 2.0). Ministerstwo Zdrowia przychylnie odnosi się do takiego 

poszerzenia funkcjonalności e-recepty. Mamy więc nadzieję, że to 

rozwiązanie zostanie wprowadzone - dodaje prof. Kupczyk. Cyfryzacja może 

być narzędziem pomocnym lekarzowi w procesie podejmowania czy 

modyfikowania decyzji terapeutycznej. Informacja zwrotna dostarczona 

lekarzowi na temat ilości wykupionych leków dla danego wskazania może 

znacząco podnieść skuteczność terapii, także poprzez edukację pacjentów, 

niestosujących się do zaleceń. Eksperci zaznaczają, że rozszerzenie e-recepty 

o dodatkowe narzędzia nie wymaga zbierania nowych kategorii danych, lecz 

jedynie przetworzenia informacji już zgromadzonych pod kątem 

obowiązujących standardów leczenia oraz wymianę informacji pomiędzy 

Internetowym Kontem Pacjenta (IKP), a systemem do wystawienia recept 

wykorzystywanym przez lekarza. Obecnie lekarze nie mają w elektronicznym 

module służącym do wystawiania recept informacji na temat historii 

preskrypcji. Systemy elektroniczne zbierają te wszystkie informacje tworząc 

bazy danych, należy je tylko poddać odpowiedniej analizie. Pierwszym 

obszarem terapeutycznym, w którym mogłyby być zastosowane rozwiązania 

obejmujące poszerzone funkcjonalności e-recepty, umożliwiające leczenie 

zgodnie z najnowszymi, międzynarodowymi standardami jest właśnie astma 

oskrzelowa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Bezpłatne leki przysługują wszystkim ubezpieczonym od dnia 75. urodzin 

pacjenta. Bezpłatne leki dla osób 75+ mogą przepisywać: 

• lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

• lekarze dowolnej specjalności, którzy posiadają prawo wykonywania 

zawodu, ale zaprzestali jego wykonywania (wyłącznie tzw. recepty pro 

auctore oraz pro familiae, czyli dla siebie i członków swojej rodziny) , 

• lekarze specjaliści i uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki, 

udzielający świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

oraz lekarze udzielający świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, o ile, za 

zgodą pacjenta, zweryfikują wcześniej wystawione recepty. 

 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu przed wystawieniem recepty 75+, jakie 

leki zostały przepisane danemu pacjentowi. Ma to znaczenie m.in. dla 

bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów, także z uwagi na ryzyko 

wielolekowości. Można wyrazić zgodę na sprawdzenie leków, które są 

przepisywane, na dwa sposoby: 

• na Internetowym Koncie Pacjenta – po zalogowaniu się na swoje 

Internetowe Konto Pacjenta wchodzimy w zakładkę „Uprawnienia” i 

wybieramy„ Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”. 

Następnie klikamy „Przyznaj dostęp” zaznaczamy „Pracownikowi 

medycznemu” i klikamy „dalej”. Na koniec wyszukujemy w bazie dane 

lekarza, któremu zamierzamy udostępnić swoje dane – wpisujemy imię i 

nazwisko lub ewentualnie Numer PWZ (tj. Numer Prawa Wykonywania 

Zawodu danego pracownika medycznego), wybieramy właściwą osobę i 

zatwierdzamy. Możemy udostępnić swoje dane medyczne, w tym e-

recepty, bezterminowo lub na czas określony, 
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• przez SMS - lekarz specjalista może o to poprosić w swoim systemie 

gabinetowym. Wówczas otrzymamy SMS na numer telefonu, który mamy 

wpisany na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu na IKP 

wybieramy „Moje konto”>> „Edytuj swoje dane” i wpisujesz numer 

telefonu). Następnie podajemy kod z SMS-a lekarzowi, żeby ten wpisał go 

do systemu i miał na tej podstawie wgląd na 24 godziny w historię recept. 

 

Aktualny wykaz leków dostępnych można sprawdzić na stronie projektu 

„Leki 75”: https://75plus.mz.gov.pl/ 

 

 

https://75plus.mz.gov.pl/

