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#8/2021 (26.02.2021) 

 

 

 

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 1 

marca? 

 

 

 

Jak poprawnie retaksować recepty w KS-Aptece? 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

Jak w KS-Aptece wyświetlić opisy pomocy dla e-Recepty? 

 

 

 

Czy wiecie, że Centrum e-Zdrowia zaprasza farmaceutów na marcowe 

testy e-recepty transgranicznej? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 18 lutego 2021 

r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 

1 marca 2021 roku. 

 

Nasz serwis już przygotował zmiany w aptekach, które mają z nami 

umowy serwisowe. 

 

Poniżej link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które należy wykonać po 

zakończeniu pracy 28.02.2021 lub przed rozpoczęciem pracy 01.03.2021: 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01032021.pdf 

 

 

 
 

 

 

W module APW23 Kontrola wybierając opcję Retaksacja recept z menu 

Kontrola sprzedaży można sprawdzić, czy zrealizowane w wybranym 

okresie czasu recepty są poprawne. 

 

Jak krok po kroku przeprowadzić proces związany z retaksacją e-Recept w 

systemie KS-Apteka można zobaczyć na filmie z OSOZ Tour: 

https://tutor.osoz.pl/retaksacja-e-recept-w-programie-ks-apteka/ 

 

 

 

 

Zmiany w module APW11 (2021.02.25 [2021.1.4.0]): 

• Dodanie obsługi parametru APW11.2.158 "Liczba dni do upłynięcia 

daty ważności dla ograniczenia wyświetlania komunikatu, że na 

magazynie jest lek z krótszą datą ważności".  

• Zmiana formatowania informacji o punktach OSOZ w podsumowaniu 

transakcji. 

• Dodanie wyświetlania informacji o możliwych do zdobycia punktach 

OSOZ za regułę progową oraz regułę wzrostową w podsumowaniu 

transakcji. 

  

Zmiany w module APW13 (2021.02.25 [2021.1.4.0]): 

• Dodanie możliwości ręcznej wysyłki przez użytkownika potwierdzeń 

dostarczenia faktury. 

 

Zmiany w module APW21 (2021.02.25 [2021.1.4.0]): 

• Rozszerzenie raportów do księgowości w formacie xml o raport 

sprzedaży dla pacjentów. 

 

Zmiany w module APW23 (2021.02.25 [2021.1.4.0]): 

• Retaksacja: poprawa filtra "Realizacja z innym kodem EAN niż na e-

Recepcie". 

• Retaksacja: ujednolicenie kolorowania kolumny "Kod EAN" w 

tabelce z listą recept oraz w tabeli z realizacją. 

 

Zmiany w module APW41 (2021.02.25 [2021.1.4.0]): 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01032021.pdf
https://tutor.osoz.pl/retaksacja-e-recept-w-programie-ks-apteka/


 

Merido NEWS # 8/2021                                                                                                                                                                          3 | S t r o n a  

• Dodanie parametru APW11.2.158 "Liczba dni do upłynięcia daty 

ważności dla ograniczenia wyświetlania komunikatu, że na magazynie 

jest lek z krótszą datą ważności" dla funkcji APW11.2.157. 

 

 
 

 
 

 

 

W wersji 2021.1.3.9 KS-AOW dodano opisy pomocy dla "e-Recepty". W 

celu jej aktywacji wystarczy po wczytaniu dowolnej e-recepty wybrać 

skrót klawiszowy F1, następnie wyświetli się okno pomocy:  

 

 
 

 

 

 

Centrum e-Zdrowia zaprasza farmaceutów do udziału w funkcjonalnych 

testach e-recepty transgranicznej.  Testy odbędą się w dniach 15-19 

marca oraz 22-26 marca 2021 roku. Polegają na udziale w wideorozmowie 

z testerami. W opinii Centrum, udział w tekstach to dla farmaceutów okazja, 

żeby zapoznać się z przygotowywanym rozwiązaniem jeszcze przed jego 

udostępnieniem. Udział w teście polega na udziale w wideorozmowie z 

testerami, którzy udostępniają ekran swojego komputera. Zadaniem 

farmaceuty jest ocena czytelności i poprawności wyświetlanych informacji. 

Tester może poprosić farmaceutę o wskazanie produktu z rejestru leków, aby 

w konsekwencji wybrać wskazany produkt i zrealizować testową e-receptę. 

Do udziału w testach potrzebne są zatem: komputer ze stabilnym łączem 

Internetowym, głośniki i mikrofon bądź słuchawki, dostępność i pełna 

dyspozycyjność w wybranym dniu w godzinach 8.00-17.00. Ta 

dyspozycyjność jest potrzebna, ponieważ każdego dnia odbywać się będzie 

jeden test z jednym krajem wdrażającym e-receptę transgraniczną. Test trwać 

może do kilku godzin. Dla chętnych udziałem w testach Centrum przewidziało 

dwa spotkania organizacyjne. Pierwsze będzie miało miejsce 23 lutego 2021 

roku o godz. 11.00. Centrum e-Zdrowia zastrzega, że zgłoszenie chęci udziału 

w testach nie jest jednoznaczne z gwarancją udziału. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do wysyłania zgłoszeń za pomocą formularza kontaktowego 

dostępnego na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/kontakt 

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/kontakt
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Bezpośredni link do komunikatu: 

https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zaproszenie-do-udzialu-w-testach-e-

recepty-transgranicznej/ 

 

 

https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zaproszenie-do-udzialu-w-testach-e-recepty-transgranicznej/
https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zaproszenie-do-udzialu-w-testach-e-recepty-transgranicznej/

