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#5/2021 (05.02.2021) 

 

 

 

Jak postąpić, kiedy na recepcie są wzajemnie wykluczające się 

oznaczenia? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy wiecie o nowych uprawnieniach dla krwiodawców? 

 

 

 

Kiedy mija termin złożenia sprawozdania o odpadach? 

 

 

 

Czy w aptece musi być informacja o możliwości uzyskania tańszego 

zamiennika? 

 

 

 

Czy dane apteki naklejone na samochód osobowy to niedozwolona 

reklama? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący niektórych 

przepisów stosowanych do realizacji recept. Par. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c) 

rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept mówi o tym, że, w 

przypadku, kiedy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, 

osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością 

wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w 

przypadku, gdy kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z 

oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca 

przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano. Ostatni fragment przytoczonego 

zapisu może przywodzić do wniosku, że wyraz “oznaczenie” odnosi się do 

“X” lub “100%” – tymczasem, intencją tego zapisu było odniesienie tego 

oznaczenia do kodu uprawnienia dodatkowego. A więc, zgodnie z wykładnią 

celowościową, przepis ten należy czytać w ten sposób, że w przypadku 

wystąpienia takiego zbiegu przyjmuje się, że na recepcie nie występuje to 

oznaczenie dodatkowe a pacjent otrzymuje lek za 100% odpłatnością. 

Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia podkreśla, że w przypadku, 

gdy intencją osoby wystawiającej receptę jest, by recepta została zrealizowana 

przez pacjenta pełnopłatnie (gdyż przepisany na niej produkt leczniczy, wyrób 

medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

choć co do zasady refundowany, to jednak przepisywany jest poza zakresem 

wskazań refundacyjnych), osoba taka nie powinna wpisywać kodu 

uprawnienia dodatkowego. Takie działanie (wpisanie kodu uprawnienia 

dodatkowego oraz oznaczenia „X”/„100%”) jest niezrozumiałe i nielogiczne, 

a nadto wzajemnie się wykluczające. Uprawnienie dodatkowe jest 

uprawnieniem do refundacji, a zatem dotyczyć może jedynie przypadku, w 

którym produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego faktycznie przysługuje pacjentowi 

ze zniżką, czyli przepisywany jest w zakresie tejże refundacji, a nie poza nią. 

Dlatego też w przypadku ww. oznaczeń „X”/100%” wskazujących na 

brak prawa do refundacji z racji preskrypcji poza wskazaniem 

refundacyjnym, wraz z tymi oznaczeniami, nie powinny współistnieć (w 

odniesieniu do danego leku przepisanego na recepcie) kody uprawnień 

dodatkowych. 

 

Link do pełnej treści komunikatu: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-

niektorych-przepisow-stosowanych-do-realizacji-recept 

 

 

 
 

 

Zmiany w module APW13 2021.02.03 [2021.1.3.5]: 

• Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień dodatkowych:  

1) 472AŻ30 - weteran poszkodowany - żołnierz, którego ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, 

2) 472AF30 - weteran poszkodowany - funkcjonariusz i zwolniony 

ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i 

zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej, którego 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-niektorych-przepisow-stosowanych-do-realizacji-recept
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-niektorych-przepisow-stosowanych-do-realizacji-recept


 

Merido NEWS # 5/2021                                                                                                                                                                          3 | S t r o n a  

ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 

30%. 

• eZWM: Kody eZWM ->F8 Przegląd - Wybór ograniczony do zleceń 

zrealizowanych w ostatnich 3 miesiącach. 

• Rozbudowa funkcji do podania numeru NIP przed wydrukiem 

paragonu (N po pierwszej gwiazdce): dodano możliwość sprawdzenia 

numeru NIP w bazie BIR, wybrania kontrahenta z bazy oraz założenia 

nowego kontrahenta na podstawie bazy BIR. 

• Dodano ostrzeżenie o niepodsumowanej sprzedaży przy wyjściu z 

podstawowej sprzedaży leku oraz blokadę dodania nowego 

dokumentu w operacjach magazynowych. 

• e-Recepta: poprawka pobierania e-Recepty z SIM, próba odczytu z 

recepty nieprawidłowej wartości daty urodzenia mogła zakończyć się 

błędem. 

 

Zmiany w module APW13 2021.02.03 [2021.1.3.5]: 

• W buforze dokumentów skrócono informacje o statusie weryfikacji 

dokumentu. Informacja o weryfikacji dokumentu są istotne dla aptek, 

które korzystają z funkcji: "Weryfikacja Shift+F5". 

 

Zmiany w module APW21 2021.02.03 [2021.1.3.5]: 

• Eksport do KS-PPS. Poprawiono eksport danych za okres od stycznia 

2021. Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień 

dodatkowych: 472AŻ30 oraz 472AF30. 

• Poprawiono wykonywanie korekty zestawienia refundacyjnego: w 

przypadku korekty pozycji z zamiennikiem system nie pobierał 

nowych wartości zamiennika ze sprzedaży. 

 

Zmiany w module APW23 2021.02.03 [2021.1.3.5]: 

• Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień dodatkowych: 

472AŻ30 oraz 472AF30. 

• Retaksacja: poprawka ładowania danych e-Recepty, próba odczytu z 

recepty nieprawidłowej wartości daty urodzenia mogła zakończyć się 

błędem. 

 

Zmiany w module APW68 2021.02.03 [2021.1.3.5]: 

• Dodano wykluczenie z raportowania MM-ek do innego magazynu dla 

tej samej jednostki. Raportowanie tych transakcji powodowało 

ostrzeżenie TROS55 - Raportujący i kontrahent to ten sam podmiot. 

 

 

 
 

 

 

Jeśli oddaliście krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-

19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

przysługują Wam: 

• 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania 

krwi lub jej składników oraz w dniu następnym. 

• 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – 

jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy. 
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Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne 

Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono: 

• datę wydania 

• imię i nazwisko dawcy krwi 

• informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy 

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia 

zaświadczenia. Na poniższych stronach można przeczytać o wszystkich 

przywilejach dla krwiodawców oraz jak ważna jest krew dla ratowania życia 

i o tym, kto, kiedy i jak może ją oddać.: 

https://www.rckik-warszawa.com.pl/przywileje-dla-

krwiodawc%C3%B3w.html 

 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krew-ratuje-zycie 

 

 
 

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdań 

związanych z ochroną środowiska tzn. sprawozdania o wytworzonych 

odpadach oraz sprawozdania o wydanych torbach foliowych objętych 

opłatą recyclingową. Termin złożenia obu sprawozdań dotyczących 

całego 2020 r. przypada na 15 marca 2021 r. Sprawozdania należy złożyć 

za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu gospodarczego w BDO: 

https://bdo.mos.gov.pl/ 

Obowiązek dokonania opłaty recyclingowej za wydane torby foliowe w 

dalszym ciągu następuje do 15 dnia następującego po każdym kwartale. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Umieszczenie informacji o możliwości uzyskania tańszego leku - 

zamiennika przez apteki jest ich obowiązkiem ustawowym, a jego 

realizacja podlega kontroli NFZ oraz WIF. Wynika z treści art.44 ustawy 

z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz.U.2020r.poz.357 z późn. zm.). Koniecznością jest również 

udostępnienie pisemnej informacji o osobach, którym przysługuje prawo 

do obsługi poza kolejnością. 

 

 

 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu nałożył karę 2000 zł 

na właściciela apteki, której dane zostały naklejone na samochodzie 

osobowym. Znalazła się tam jej nazwa, logotyp, dane teleadresowe oraz 

godziny otwarcia placówki. WIF uznał to za naruszenie zakazu reklamy aptek. 

Postępowanie w tej sprawie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny wszczął w lutym 2020 r. Zdaniem organu wojewódzkiego 

oklejenie pojazdu informacjami dotyczącymi apteki stanowi niewątpliwie 

przekroczenie dozwolonych działań określonych w art. 94a ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego, bowiem samochód z wyżej określonymi danymi może 

przemieszczać się po terenie całego powiatu i województwa, nakierowując 

uwagę potencjalnych pacjentów na tę konkretną placówkę ochrony zdrowia. 

 

 

https://www.rckik-warszawa.com.pl/przywileje-dla-krwiodawc%C3%B3w.html
https://www.rckik-warszawa.com.pl/przywileje-dla-krwiodawc%C3%B3w.html
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krew-ratuje-zycie
https://bdo.mos.gov.pl/

