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Pakiet zmian w systemie KS-AOW 

związany z realizacją recept 75+ 
 

I. Wstęp 

Zgodnie z wejściem w życie 1 września 2016r. ustawy z dnia 18 marca 2016 r., o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 652) system apteczny KS-AOW od wersji 2016.3.6.0 oraz 2017.0.1.0 został 

dostosowany do realizacji recept z uwzględnieniem uprawnienia do bezpłatnego zapotrzebowania w 

niektóre produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne przysługującym osobom, które ukończyły 75 lat (S – Senior) zgodnie z zapisem art. 43a ust.1.  

„Art. 43a. ust. 1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób 

określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę 

podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę 

dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.” 

Bezpłatne zapotrzebowanie dotyczy części produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych spośród tych, znajdujących się na wykazie leków 

refundowanych ogłaszanych przez ministra zdrowia, zgodnie z zapisem art. 43a ust. 2 ww. ustawy.   

„Art. 43a. ust. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji,  leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są wydawane bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:  

1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1;  

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;  

3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;  

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.” 

Pierwsza lista z bezpłatnymi lekami pojawiła się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. Urz. M.Z. z dnia 19.08.2016, poz. 79) obowiązującym od 1 września 2016 roku.  

Recepty na bezpłatne leki, zgodnie z art. 43a ust.1 ustawy o świadczeniach, będą mogły być wystawiane 

uprawnionym seniorom (S) przez: 

- lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 

- uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

- lekarzy wypisujących recepty pro auctore i pro familiae.  

 

Interpretacja zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki zawarta jest w komunikacie Ministra 

Zdrowia z dnia 17.08.2016 (http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/plo.461.376.2016.bw-

podpisany.pdf).  

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/plo.461.376.2016.bw-podpisany.pdf
http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/plo.461.376.2016.bw-podpisany.pdf
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Podczas realizacji recepty oznaczonej w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta 

powinien wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. 

Oznacza to, że:  

- leki przepisane jako refundowane, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, są wydawane 

bezpłatnie, 

- w przypadku zbiegu uprawnienia S z innymi uprawnieniami dodatkowymi przysługującymi pacjentowi  leki 

są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.  

Zmianie ulegnie również rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki 

oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Zmiany, które wprowadza to 

rozporządzenie ma wpływ na zakres zbieranych i przekazywanych danych do NFZ. Jednak na obecną chwilę 

tj. dnia 24 sierpnia 2016  ww. rozporządzenie skierowano do ogłoszenia. Jak tylko rozporządzenie zostanie 

opublikowane w systemie aptecznym KS-AOW moduł APW23 Kontrola oraz moduł APW21 Zestawienia 

zostanie dostosowany do zmian.   

II. Zmiany w systemie KS-AOW 

W systemie aptecznym KS-AOW zostały wprowadzone następujące zmiany:  

Rozbudowano kartę towaru - zakładkę [CTRL+1] ODPŁATNOŚCI o dodatkowe uprawnienie S – Senior. 

 

Rozbudowano kartę BLOZ - zakładkę [CTRL+1] ODPŁATNOŚCI o dodatkowe uprawnienie S – Senior.  
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W module APW11 SPRZEDAŻ okno „Wprowadzenie kodów z recept” rozbudowano o możliwość wyboru 

uprawnienia S – Senior za pomocą przycisku [ALT+S] SENIOR.  Po wybraniu przycisku w polu „Uprawnień” 

pojawi się dodatkowe oznaczenie litera „S”, pozostałe elementy recepty pozostają bez zmian.  

 

Realizując receptę dla pacjenta posiadającego dodatkowe uprawnienia (np. IW, ZK, PO, AZ) farmaceuta 

wybiera uprawnienie przysługujące pacjentowi (Ctrl+F5 Upr. Pacj.) oraz uprawnienie S (Alt+S Senior).  
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W przypadku wyboru uprawnienia S – Senior dla pacjenta, który nie ukończył 75 roku życia system w oknie 

„Wprowadzenie kodów z recepty” w polu „Uprawnienie” - uprawnienie S podświetli na kolor czerwony 

oraz wyświetli stosowny komunikat w dolnej części recepty: „Senior: Pacjent młodszy niż 75 lat”.  

 

 

Natomiast w przypadku sprzedaży leku, z poza listy leków bezpłatnych na uprawnienie S system wyświetli 

komunikat informujący, że dany towar zostanie wydany z pominięciem tego uprawnienia.    
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W „Poprawie sprzedaży”, w funkcji „Sprzedaż” modułu APW11 dodano kolumnę „Upr. 75+”,  w której 

sprzedaże zrealizowane na uprawnienie Senior oznaczono literą „S”, natomiast pozostałe pozycje z recepty 

nie znajdujące się na wykazie leków bezpłatnych dla Seniora oznaczono literą „N”.  

 

Informacja, że lek został wydany z uprawnieniem S (Senior) drukowana jest również na paragonie oraz na 

wycenie recepty.  

          


