
 

Merido NEWS # 9/2021                                                                                                                                                                          1 | S t r o n a  

 
 

#9/2021 (05.03.2021) 

 

 

 

Nie warto zwlekać ze sprawdzeniem i wyeliminowaniem 

potencjalnych luk w systemach. Jakie kary nałożył Urząd Ochrony 

Danych Osobowych pod koniec roku 2020? 

 

 

 

Jak wygląda poprawna realizacja e-Recepty i wysyłka DRR w KS-

Aptece? 

 

 

 

Jak włączyć ostrzeżenia podczas sprzedaży, informujące o tym, że na 

magazynie jest lek z krótszą datą ważności? 

 

 

 

Czy obcokrajowiec z kartą EKUZ lub poświadczeniem NFZ może 

korzystać z dodatkowych uprawnień? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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W dniu 14 grudnia 2020 r., polski organ ochrony danych (UODO) nałożył 

na Virgin Mobile Polska karę w wysokości 443 000 EUR za wyciek 

danych, który umożliwił nieuprawnionym osobom trzecim dostęp do danych 

osobowych przechowywanych przez Virgin Mobile Polska w wyniku 

zastosowania nieodpowiednich środków bezpieczeństwa. UODO zwraca 

uwagę, że firma nie przeprowadzała regularnych i obszernych testów 

skuteczności zastosowanych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

danych. Rzeczywiście, działania w tym zakresie były prowadzone tylko w 

przypadku podejrzenia wycieku bezpieczeństwa. 

 

W dniu 17 grudnia 2020 r. polski organ ochrony danych (UODO) nałożył 

karę w wysokości 235 300 EUR na ID Finance Poland Sp. z o.o. W związku 

z błędem podczas restartowania serwera, ustawienia oprogramowania 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo serwera zostały zresetowane, 

udostępniając publicznie dane osobowe 140 699 klientów. Dane te zawierały 

na przykład informacje o imieniu i nazwisku, adresie, narodowości, a nawet 

stanie cywilnym danych osób. Baza danych znajdująca się na tym serwerze 

została pobrana i usunięta przez nieokreśloną osobę trzecią, która zażądała od 

firmy opłaty za zwrot bazy danych. Organ ochrony danych zauważył, że 

podmiot odpowiedzialny podjął niewystarczające środki techniczne i 

organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania, mimo że istniało 

wysokie ryzyko dla osób, których dane dotyczą, ze względu na charakter 

przetwarzanych danych. 

 

O naruszeniach przepisów ogólnego rozporządzenia ochrony danych 

osobowych (RODO) i nałożonych karach można przeczytać na stronie: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/aktualnosci 

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę czy zabezpieczenia w aptekach są 

wystarczające i zgodne z RODO. Nasza firma daje możliwość 

przeprowadzenia audytów i podniesienia bezpieczeństwa danych. 

Zapraszamy do kontaktu. 

 

 

 
 

 

 

Na platformie OSOZ Tour został opublikowany film instruktażowy z 

realizacji e-Recept i wysyłki DRR w KS-Aptece. Warto zapoznać się z 

prawidłową realizacją e-Recept i przypomnieć wszystkie funkcjonalności 

związane z ta operacją. 

 

Link do filmu: 

https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-e-recepta-i-ddr-w-systemie-ks-apteka/ 

 

 
 

 
 

 

W wersji 2021.1.4.0 KS-AOW dodano obsługę parametru APW11.2.158 

"Liczba dni do upłynięcia daty ważności dla ograniczenia wyświetlania 

komunikatu, że na magazynie jest lek z krótszą datą ważności". Nowy 

parametr służy do informowania farmaceuty, że w magazynie znajduje się lek 

z krótszą datą ważności, niż towar z danej dostawy wskazanej podczas 

sprzedaży. Komunikat będzie wyświetlany dla tych produktów, których data 

https://uodo.gov.pl/pl/p/aktualnosci
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-e-recepta-i-ddr-w-systemie-ks-apteka/
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 ważności jest mniejsza od wartości wpisanej w pole APW11.2.158. 

Funkcjonalność zadziała przy zaznaczonej opcji APW11.2.157 

"Wyświetlaj komunikat, że na magazynie jest lek z krótszą datą 

ważności". Parametry ustawiamy w module 41.Admin → Opcje modułów. 

Poniżej przykładowy komunikatu po włączeniu opcji: 

 

 
 

 
 

 

Karta EKUZ 

Obcokrajowiec z kartą EKUZ nie ma prawa korzystać z dodatkowych 

uprawnień, chociażby takich jak uprawnienie “senior”. Nawet, gdy takie 

uprawnienie na receptę dla obcokrajowca z kartą EKUZ naniesie lekarz, osoba 

realizująca receptę ma obowiązek je pominąć. Tak samo nie ma możliwości 

realizacji takiej recepty z innymi uprawnieniami, np. DN, IW, IB, gdyż są one 

nadawane tylko i wyłącznie obywatelom Polski. Ponadto podczas realizacji 

recepty zawsze warto skontrolować termin ważności karty EKUZ. Należy 

pamiętać, że realizacja recepty po terminie ważności karty skończy się 

odrzuceniem refundacji przez NFZ. W polu oddziału NFZ, pacjent 

legitymujący się kartą EKUZ ma wpisany symbol państwa, którego jest 

obywatelem.  

 

Poświadczenie NFZ 

Poświadczenie NFZ zapewniające pełen zakres świadczeń zdrowotnych NFZ 

może przyznać obcokrajowcowi, który na stałe zamieszkuje terytorium Polski. 

Wydaje je właściwy dla miejsca zamieszkania obcokrajowca, oddział 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoba posiadająca takie poświadczenie 

może tak samo jak obywatel Polski, wybrać swojego lekarza rodzinnego. W 

ten sposób mogą mu przysługiwać niektóre uprawnienia, takie jak 

uprawnienie “senior”, czy uprawnienie “ZK”, które może nabyć już wtedy, 

gdy mieszka na terytorium Polski. Poświadczenie, tak jak karta EKUZ, ma 

termin ważności, po przekroczeniu którego nie należy realizować recept dla 

pacjenta, dla którego poświadczenie zostało wystawione. Tak samo jak w 

przypadku pacjentów legitymujących się kartą EKUZ, obcokrajowiec z 

poświadczeniem NFZ w polu oddział NFZ ma wpisany symbol państwa, 

którego jest obywatelem. 

 

 


