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Witam 

To już 8 numer i znowu lekko opóźnio-
ny. Tym razem w związku ze zmianami 
odnośnie przepisów dotyczących wysta-
wiania i realizacji recept. Niestety zmiany 
te weszły w życie tak późno, że nie byli-
śmy w stanie przygotować szczegółowego 
opracowania na ten temat. Tak szybko jak 
tylko będzie to możliwe rzeczone opraco-
wanie ukaże się na stronach izby. 

Z pozostałych materiałów mamy krótka 
zapowiedź tego jakie inne zmiany niż w 
receptach nas czekają w najbliższym cza-
sie, oraz obszerny materiał na temat trzech 
dużych projektów teleinformatycznych, 
które są na etapie wdrażania i które w 
istotny sposób wpłyną na prace aptek. Ty-
mi projektami są ZSMOPL, e-recepta oraz 
implementacja unijnej dyrektywy, tzw. 
„dyrektywy fałszywkowej”. Oczywiście 
zamieszczamy również krótki felieton pre-
zesa OOIA.   

Wojciech Olender 

posłuchał rady i przyjął zwierzę pod dach. Po 
kilku dniach, ponownie trafił do mędrca zmę-
czony, mówiąc, że wcześniej było fatalnie, ale 
po zamieszkaniu z kozą to już prawdziwa trage-
dia. Wtedy usłyszał „wyprowadź kozę”. Czło-
wiek chętnie zastosował polecenie i po usunięciu 
niesfornego zwierzaka, stwierdził, że w domu 
zapadł błogi spokój. Problemy z resztą rodziny 
okazały się być niewielkiej wagi i mężczyzna 
przestał się nimi martwić.  Niestety mam wraże-
nie, iż ta historia często się powtarza, także w 
aptece. Kilka tygodni temu pojawił się projekt 
zmian w prawie, zgodnie z którym, to na farma-
ceutach miałaby spoczywać odpowiedzialność 
za ustalanie odpłatności w przypadku lekow 
refundowanych, gdzie zniżka uzależniona jest 
od wieku lub płci pacjenta. Od lat wiadomo, że 
lekarze walczą o zniesienie obowiązku wpisy-
wania odpłatności za leki. Tyle, że nie można 
rozwiązywać tego problemu, przenosząc tę od-
powiedzialność na innych, w tym przypadku na 
nas. Nie mamy przecież prawa do wglądu  w 
dokumentację pacjenta, nie znamy diagnozy i 
mówiąc szczerze nie jest nam do  niczego w 
trakcie realizacji recepty potrzebne. Oczywiście, 
można marginalizować problem mówiąc, że 
każdy kobietę od mężczyzny potrafi odróżnić. 
Sytuacja wygląda jednak poważniej w przypad-
ku kiedy mamy do czynienia z pacjentem, które-
mu przysługuje zniżka w oparciu o wiek, a jest 
piętnastolatkiem cierpiącym na chorobę psy-
chiczną. Wreszcie, dlaczego dokłada się kolejny 
obowiązek, kolejne ryzyko kar finansowych 
„gratis”? Koza została wprowadzona. Propozy-
cja odbiła się szerokim echem, Izby zaczęły 

KOZĘ WYPROWADZIĆ ! 

Jest taka stara historia o człowieku, 
który nie mógł wytrzymać mieszkając w 
chacie z dziesiątką dzieci, żoną, teścio-
wa, kotem i psem. Udał się więc do mę-
drca z prośbą, jak problem rozwiązać. 
Mędrzec kazał mu do domu wprowadzić 
kozę. Załamany człowiek  niechętnie 
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głośno protestować, farmaceuci wysyłali 
listy, wskazując na absurdalność przyjętych 
propozycji. Po kilku tygodniach ukazało się 
rozporządzenie, z którego dziwne i kontro-
wersyjne zapisy usunięto. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, iż z aptek usunięto kozę, którą 
wcześniej demonstracyjnie wprowadzono.  
Co ciekawe wspomniane rozporządzenie 
wprowadziło nie tylko wiele zmian wynikają-
cych z wprowadzania e-recepty, ale również 
sporo wątpliwości i kilka przepisów, które są 
mówiąc wprost „dziwne”. Jednocześnie, na-
tychmiast ukazał się komunikat, że spokojnie, 
wszystko do końca roku realizujemy na sta-
rych zasadach.  Prawdopodobnie, w najbliż-
szym czasie trzeba będzie dokonać co naj-
mniej kilku poprawek i poczekać na resztę 
aktów, mających jakąś spójną wizję zmian. E
-recepta powoli staje się faktem. Tak jak 
dawno temu wprowadzano do aptek kompu-
tery, następnie wdrażano fiskalizację i jeszcze 
wiele innych mniejszych i większych rewolu-
cji. Pozostaje spokojnie się z tematem e-
recepty, RODO czy serializacji leków oswa-
jać, mając nadzieję, że prowadzone pilotaże 
wychwycą jak najwięcej błędów, których 
później uda się uniknąć po wprowadzeniu 
rozwiązań we wszystkich aptekach. Cóż, kto 
nie idzie do przodu i stoi w miejscu, ten za-
czyna się cofać. Obiecuję, że zrobimy 
wszystko aby marsz nie odbywał się z kozą 
pod rękę.    

Prezes OOIA  

Marek Tomków 

Zmiany zmiany zmiany.  

Rozporządzenie o szkoleniu ciągłym 
Po kilku miesiącach spokoju w przepi-

sach dotykających swoim oddziaływaniem 
farmację nadchodzą zmiany. Pierwszą z 
takich zmian jest nowe rozporządzenie o 
szkoleniach ciągłych:   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szko-
leń farmaceutów zatrudnionych w aptekach 
lub hurtowniach farmaceutycznych. Rozpo-
rządzenie obowiązuje od 22 marca 2018 

roku. W praktyce jak dowodzi na swoich stro-
nach NIA nie zmienia wiele w stosunku do 
obowiązujących poprzednio przepisów w od-
niesieniu do trybu i sposobu zdobywania punk-
tów edukacyjnych, w tym punktów zdobywa-
nych w drodze szkoleń internetowych. W ko-
munikacie ogłoszonym przez NRA na stronach 
internetowych nia.org.pl możemy przeczytać 
m.in.: 

„Wchodzące w życie przepisy określające 
sposoby zdobywania punktów edukacyjnych 
nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kil-
kunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punk-
tów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń 
należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala 
realizować je z zastosowaniem nowoczesnych 
metod dydaktycznych, adekwatnych do przed-
miotu oraz celu kursu, w szczególności z 
uwzględnieniem internetowych programów 
edukacyjnych. … 

…W praktyce oznacza to, że szkolenia od-
bywające się w formie internetowych progra-
mów edukacyjnych będą uznawane przez 
okręgowe izby aptekarskie, na takich samych 
zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. 
Szkolenia za pomocą nowoczesnych metod 
komunikacji, to jedna z coraz częściej wybiera-
nych form kształcenia farmaceutów – utrzyma-
nie tej formy kształcenia jest kwestią bezdysku-
syjną.” 

 
(całość na stronie NIA.ORG.PL) 
Naczelna Izba Aptekarska  uspokaja, że 

sugestie jakoby rozporządzenie znosiło możli-
wość zdobywania „twardych” punktów w dro-
dze szkoleń internetowych są nieprawdziwe. 

RODO 
Następną i chyba najbardziej istotną ze 

zmian, jakie nadciągają jest chyba implementa-
cja Rozporządzenia o  Ochronie Danych Oso-
bowych (RODO). Pomimo że wzmiankowane 
rozporządzenie ma wejść w życie pod koniec 
maja (konkretnie 26 maja) to na chwilę obecną 
trudno jest powiedzieć, jakie konkretne zmiany 
i w jakim zakresie będą musiały zajść w apte-
kach. Jedyne co można powiedzieć to to, że w 
aptece, jak w każdym zresztą przedsiębiorstwie 
gromadzącym i/lub przetwarzającym dane 
osobowe, będzie musiał zostać przeprowadzo-
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ny audyt. Audyt ma ocenić i zidentyfikować 
procesy gromadzenia i przetwarzania danych 
i sprawdzić ich zgodność z RODO. Na pod-
stawie przeprowadzonego audytu należy 
następnie przygotować plan działania w od-
niesieniu do potrzeb i rozwiązań, jakie należy 
wprowadzić w życie w związku z implemen-
tacją RODO. Jednakże na chwilę obecną 
należy się jeszcze wstrzymać z przeprowa-
dzaniem audytu. Rozporządzenie dopuszcza 
bowiem prawo do opracowania branżowych 
kodeksów postępowania, które maja zawie-
rać zbiory zasad dla poszczególnych branż 
lub grup przedsiębiorstw. Kodeksy podlegają 
zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, któ-
rym w wypadku kodeksów krajowych jest 
dzisiejszy Główny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych, a w przyszłości jego odpo-
wiednik. W chwili obecnej NIA bierze inten-
sywny udział w pracach zespołu tworzącego 
taki branżowy kodeks. Powstanie takiego 
kodeksu obejmującego swoim zakresem 
farmację jest o tyle istotne, że może on za-
wierać szczegółowe zasady i generalne roz-
wiązania ogólne odnoszące się do konkretnej 
branży i uwzględniające specyfikę tej branży. 
Należy mieć nadzieję, że uda się zakończyć 
prace nad takim kodeksem i zatwierdzić go 
na tyle szybko, aby apteki zdążyły przepro-
wadzić audyt i wdrożyć odpowiednie zasady 
przed wejściem w życie nowych przepisów. 

Brak zatwierdzonego kodeksu branżowe-
go spowoduje, że apteki będą musiały stoso-
wać się do ogólnych zasad zawartych w RO-
DO, które w żaden sposób nie będą uwzględ-
niały specyfiki działalności aptecznej. Spo-
woduje to z jednej strony wysokie koszty 
wdrożenia i audytu, a z drugiej strony za-
owocuje równie wysokimi karami za nie-
wdrożenie zasad RODO. Należy również 
wspomnieć, że niezależnie od prac związa-
nych z kodeksem branżowym Izby Aptekar-
skie prowadzą rozmowy z firmami zajmują-
cymi się audytem i wdrażaniem zasad RO-
DO w kontekście opracowania specjalnej 
oferty dla aptek. 

Nowe przepisy dotyczące recept 
No i ostatnia najbardziej "gorąca" sprawa. 

Tuż przed oddaniem do druku niniejszego 

numeru biuletynu, w dniu 18 kwietnia 2018 
roku w życie weszły dwa bardzo istotne dla 
pracy w aptece akty prawne.  

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem 
e-recepty (Dz. U. z 2018 poz. 697) i Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 
2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 poz. 
745). To rozporządzenie było poprzedzone 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 
marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 
r. w sprawie recept wystawianych przez pielę-
gniarki i położne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1589), 
które straciły moc z dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku z wprowadzeniem e-
recepty (Dz. U. poz. 697). 

Wspomniana ustawa powoduje wiele zmian 
w ustawie Prawo Farmaceutyczne związanych 
z planowanym wprowadzeniem e-recepty. 
Jednakże nie tylko. Wiele z nowowprowadzo-
nych zapisów zmienia również przepisy odno-
śnie sposobu wystawiania, otaksowania i reali-
zacji recept "tradycyjnych", papierowych.  

Wejście w życie ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wprowadzeniem e-recepty spowodowało, że 
obowiązujące do tej pory rozporządzenia o 
receptach lekarskich i o receptach wystawia-
nych przez pielęgniarki i położne stały się nie-
ważne. Taka sytuacja wymusiła równoczesne 
wejście w życie nowego rozporządzenia o re-
ceptach, zastępującego wspomniane dwa roz-
porządzenia.  

Krótki okres vacatio legis zastosowany w 
ustawie o wprowadzeniu e-recepty (7 dni od 
dnia opublikowania) spowodował, że w odnie-
sieniu do nowego rozporządzenia o receptach 
praktycznie nie było okresu przejściowego.  

Aby uniknąć zamieszania związanego z tak 
szybkim wprowadzaniem nowych przepisów, 
na stronach ministerstwa zdrowia ukazały się 
w dniu 18 kwietnia dwa komunikaty. W pierw-
szym z nich znajdujemy (cytuję)  

„W dniu 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w 
życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem 
e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządze-
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nie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 
2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745). 

 
W związku z powyższym Ministerstwo 

Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. 
realizacja recept może następować na 
dotychczasowych zasadach.”  

 
W drugim z komunikatów zaś zawarto 

informacje rozwiewające wątpliwości odno-
śnie dzielenia leków. W odniesieniu do za-
sad dzielenia leków czytamy tam:  

„ Mając na uwadze powyższe do czasu 
wydania nowego rozporządzenia w po-
wyższych przypadkach należy postępo-
wać zgodnie z dotychczasowymi przepisa-
mi.” 

Z cytowanych komunikatów (dostępnych 
na stronach www.mz.gov.pl) wynika, że do 
końca roku 2018 realizacja recept może 
następować na dotychczasowych zasadach. 
Zaś zmiany, które obowiązują, dotyczą na 
chwilę obecną głownie zasad wystawiania i 
realizowania zapotrzebowań na leki.  

Szerzej zmianami, które wiążą sie z wej-
ściem w życie powyższych aktów prawnych 
zajmiemy sie w kolejnym numerze.  

W.O. 

Elektroniczna rewolucja 

Większość aptek już od ponad 20 lat posługu-
je się w codziennej pracy komputerami, a od ok. 
10 lat na co dzień korzysta z dobrodziejstw Inter-
netu. Gdzie tu i jaka rewolucja elektroniczna? 

Ano dopiero od kilku lat istnieją realne wa-
runki do tego, aby system dystrybucji leków móc 
w pełni w elektroniczny sposób monitorować i 
wprowadzić w pełni elektroniczny obieg doku-
mentów, począwszy od momentu wystawienia 
recepty dla konkretnego pacjenta a skończywszy 
na bieżącej kontroli, czy wydawany lek nie jest 
czasem sfałszowany. 

Możliwości i zalety monitorowania obiegu 
leków i dokumentów w formie elektronicznej w 
pełni docenia zarówno nasz krajowy ustawodaw-
ca jak i Unia Europejska. Dlatego też na dzień 

dzisiejszy mamy równocześnie wdrażane 3 różne 
systemy elektronicznego monitorowania obiegu 
leku i dokumentów. Każdy z tych systemów ma 
inne cele do spełnienia i będzie działał w oparciu 
o odrębne systemy.  

Systemy te w kolejności to : 
ZSMOPL (Zintegrowany System Monitoringu 

Obrotu Produktami leczniczymi) 
E-recepta  
system weryfikacji leków wynikający z imple-

mentacji dyrektywy antyfałszywkowej. 
Każdy z nich ma inne zadania i inne cele, nato-

miast wszystkie opierają się na elektronicznym 
przepływie informacji pomiędzy serwerami cen-
tralnymi, a odpowiednio: wszystkimi punktami 
biorącymi udział w obrocie produktami leczniczy-
mi (aptekami, hurtowniami składami celnymi), 
bądź punktami wystawiania i realizacji recept, 
bądź punktami skrajnymi czyli wejścia do syste-
mu dystrybucji produktu leczniczego i jego wyj-
ścia do pacjenta. 

Wszystkie 3 systemy wymagają, aby wymiana 
przekazywanych informacji była dobrze zabezpie-
czona, szybka i pewna. Już na wstępie rodzi to 
określone problemy związane z bezpieczeństwem 
przesyłanych danych. 

Teraz parę słów na temat Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Instytucja ta 
jest bardzo istotna w świetle omawianego tematu, 
jako że ma odpowiadać za 2 z 3 wspomnianych 
projektów.  ZSMOPL i e-receptę. Czym jest 
CSIOZ? Cytując za stroną internetową tej organi-
zacji: 

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMA-
CYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 

(CSIOZ) 
 
jest państwową jednostką budżetową powołaną 

przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CSIOZ 
rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przed-
miotem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z 
zakresu budowy społeczeństwa informacyjne-
go, obejmujących organizację i ochronę zdrowia 
oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra 
właściwego do spraw zdrowia na podstawie pro-
wadzonych analiz. 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowa-
nych, budowanych i prowadzonych systemów 
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teleinformatycznych za poziomie centralnym i 
regionalnym. 

Ponadto CSIOZ: 
Realizuje zadania wspierające rozwój syste-

mów teleinformatycznych, w tym prowadzi analizy 
i projekty, które umożliwiają podejmowanie dzia-
łań prowadzących do poprawy jakości usług me-
dycznych. 

Odpowiada za procesy wdrażania i monitoro-
wania projektów oraz funkcjonowania systemów 
informacyjnych w ochronie zdrowia. 

Prowadzi badania statystyczne, koordynuje, 
zbiera oraz analizuje dane na użytek polityki zdro-
wotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Odpowiada za monitorowanie rozwoju e-
Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 
państwach. 

Czym są poszczególne systemy i czym maja 
się zajmować?  

ZSMOPL  
 
Wprowadzony do prawodawstwa razem z 

„poprawką antywywozową”, czyli ustawą z 
dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych in-
nych ustaw (dz. ust. 2015 poz. 788). W zało-
żeniach do systemu mają trafiać wszystkie 
informacje na temat stanów, transakcji kupna 
sprzedaży i przesunięć magazynowych po-
między podmiotami odpowiedzialnymi, hur-
towniami oraz aptekami. Raportowaniu 
zgodnie z przepisami podlegają dane odno-
śnie produktów leczniczych, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyrobów medycznych, o których 
mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 
lub 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia – w zakresie danych 
określonych w art. 72a ust. 2. 

W praktyce oznaczało to przekazywanie 
do systemu zdecydowanej większości da-
nych na temat obrotu zarówno hurtowni, jak i 
apteki i punktów aptecznych. Miało to zapewnić 
możliwość prześledzenia pełnej drogi leku, od 
momentu wprowadzenia go do obrotu, do mo-
mentu wydania pacjentowi lub wyjścia poza Pol-
skę. Wdrożenie działającego systemu ZSMOPL w 

zamyśle miało pozwolić na łatwe i szybkie wyła-
panie kanałów, którymi leki wypływają z kraju. 
Dodatkową funkcjonalnością systemu ZSMPOL 
miała być rejestracja odmów sprzedaży leków. 
Dane z systemu pozwalałyby na całościowy 
monitoring obrotu lekiem, co w sytuacjach kry-
zysowych pozwalałoby na szybkie wyszukanie 
danych pozycji lekowych i miejsc, w których 
dane leki są dostępne. System w znaczący spo-
sób by również usprawnił proces wycofywania i/
lub wstrzymania leków w obrocie. Przy spraw-
nym i działającym systemie można by prześle-
dzić zarówno całą drogę konkretnej partii leku, 
jak i oszacować faktyczne zapotrzebowanie i 
zapasy konkretnych pozycji lekowych. System 
jako taki w założeniach ma działać w ten sposób, 
że każda apteka, hurtownia, podmiot odpowie-
dzialny, będzie raz dziennie raportować dane do 
systemu centralnego, gdzie te dane będą obrabia-
ne. Teoretycznie system wygląda na łatwy i 
prosty do zbudowania. Ustawodawca w momen-
cie uchwalania przepisów zakładał, że system 
będzie w pełni funkcjonalny już od 1 go stycznia 
2017 roku. I... w zasadzie teoretycznie, z prawne-
go punktu widzenia, jest. Jednakże co pewien 
czas parlament musi uchwalać nowele ustawy 
tak, aby przesuwać w czasie moment, od którego 
będą obowiązywały kary, jakie zobligowany jest 
nakładać na poszczególne podmioty Główny 
Inspektor farmaceutyczny za nie raportowanie 
danych. Obecnie w parlamencie procedowana 
jest poprawka przesuwająca ponownie ten ter-
min, tym razem do końca września 2018 roku. 
Oznacza to, że start systemu, którego jednym z 
głównych celów miało być m in. ukrócenie tzw. 
odwróconego łańcucha dystrybucji i innych 
nieprawidłowości zachodzących w toku dystry-
bucji leków (np. tzw. "oscylatora") będzie opóź-
niony o co najmniej 20 miesięcy. Na chwilę 
obecną, jedyne co mogą zrobić podmioty zobli-
gowane do raportowania danych do ZSMOPL, to 
wygenerowanie konta. Aby to zrobić, osoba 
reprezentująca podmiot, która składa wniosek o 
podłączenie i wygenerowanie konta, musi naj-
pierw posiadać elektroniczny podpis kwalifiko-
wany, lub podpis potwierdzony profilem zaufa-
nym. Następnie pozostaje postępować zgodnie z 
25 stronicową instrukcją umieszczoną na stro-
nach Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (www.csioz.gov.pl). Instrukcja 
jest zamieszczona również na stronach Naczelnej 
Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl). Minister-
stwo Zdrowia w piśmie z 23.01.2018 skierowa-
nym do prezesa NIA rekomenduje wszystkim 
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 zobowiązanym do podłączenia do ZSMOPL 
zakładanie kont. 

Jakie problemy mogą projektanci systemu 
napotkać w trakcie jego budowy? Zdecydowanie 
największym problemem jest ilość danych, jakie 
system będzie musiał pomieścić i zinterpretować. 
Pozostałe problemy to zapewnienie odpowied-
niego bezpieczeństwa całemu systemowi i zabez-
pieczenie przeciwko włamaniom i ochrona da-
nych handlowych poszczególnych podmiotów 
zobligowanych do raportowania danych. 

Jednakże biorąc pod uwagę tempo rozwoju 
zarówno sieci teleinformatycznej w Polsce, jak i 
szybkość rozwoju samego sprzętu komputerowe-
go, system ten wydaje się być systemem stosun-
kowo mało skomplikowanym, zaś przezwycięże-
nie problemów związanych z ilością obrabianych 
danych nie powinno stanowić problemu. Wydaje 
się również, że jest to zdecydowanie najprostszy 
z omawianych systemów. Dlatego też przeszło 
20 miesięczne opóźnienia w jego wdrożeniu nie 
napawają optymizmem.    

E-Recepta 
 
System e-recepty jest systemem, o któ-

rym na chwilę obecna tak naprawdę wiado-
mo najmniej. Za jego realizację i wdrożenie 
ma podobnie jak w przypadku systemu 
ZSMOPL odpowiadać CSIOZ. W założe-
niach ma to być system umożliwiający przesyła-
nie informacji w formie elektronicznej pomiędzy 
lekarzem a apteką. Jaką funkcjonalność w koń-
cowym efekcie będzie zawierać i jakie dane będą 
udostępniane poszczególnym ogniwom biorą-
cym udział w wystawianiu, przekazywaniu i 
realizacji e-recepty, na chwilę obecną nie wiado-
mo. Co natomiast wiadomo? Wiadomo, że sys-
tem w tej chwili przechodzi pilotaż zapoczątko-
wany w połowie lutego. Działania testowe będą 
prowadzone w dwóch miastach Siedlcach i 
Skierniewicach. Dopiero po zakończeniu tych 
działań będzie można powiedzieć coś więcej 
zarówno na temat zaimplementowanych funk-
cjonalnościach jak i niezawodności samego sys-
temu. Wiadomo, że funkcjonalnością system e-
recepty będzie zbliżony do systemu, gdy na jed-
nej recepcie lekarz mógł przepisać tylko jeden 
lek. Część aptekarzy zapewne dobrze pamięta 
czasy, gdy lekarze mogli na jednej recepcie prze-
pisywać tylko jeden lek. Nie będzie to więc żad-
na nowość z praktycznego punktu widzenia. Coś 
co będzie nowością to w założeniu możliwość 
zrealizowania np. jednego opakowania leku w 

jednej aptece, a drugiego w innej. Czego z całą 
pewnością nie będzie miał zaimplementowany 
system e-recepty na starcie, to systemu automa-
tycznego ustalania odpłatności pacjenta za leki. 
System ten jest niewątpliwie znacznie bardziej 
skomplikowany, niż system ZSMOPL. Zapewnić 
bowiem musi nie dość, że bezpieczne i pewne 
połączenie wszelkich miejsc, w których lekarze 
będą mieli prawo wystawić recepty, to również 
będzie musiał zapewniać bardzo wysoką nieza-
wodność. System będzie musiał w dowolnym 
momencie zapewnić lekarzowi dostęp zarówno do 
dokumentacji medycznej pacjenta, jak i do serwe-
rów, na których będą docelowo przechowywane 
dane o wystawionych i zrealizowanych receptach. 
Do tych ostatnich serwerów będą musiały mieć 
również dostęp wszystkie apteki realizujące e-
recepty. Zgodnie z założeniami okres pilotażu ma 
trwać nie dłużej niż 7 miesięcy. Po tym okresie 
czasu ma zacząć funkcjonować system e-recepty, 
tak aby planowany okres przejściowy, w którym 
ma równolegle funkcjonować e-recepta jak i re-
cepta papierowa, zakończyć wraz z końcem 2019 
roku. W myśl założeń od 01.01.2020 mają obo-
wiązywać jedynie recepty wystawiane w formie e-
recepty.  

Biorąc pod uwagę stopień złożoności systemu 
e-recepty jak i fakt, że wszelkie dane przesyłane w 
systemie e-recepty są danymi wrażliwymi wyma-
gającymi szczególnego zabezpieczenia, wydaje 
się, że przejście w pełni na system e-recepty wraz 
z początkiem 2020 roku  jest przejawem zdecydo-
wanie nadmiernego optymizmu. Zaletą wdrażania 
systemu e-recepty jest fakt, że może on być wpro-
wadzany stopniowo w pewnych obszarach kraju i 
nie musi, jak system ZSMOPL, lub system zwią-
zany z implementacją dyrektywy antyfałszywko-
wej, być uruchomiony jednocześnie na terenie 
całego kraju. Podkreślenia wymaga fakt, że ze 
względu na złożoność samego systemu jest to 
zdecydowanie największe wyzwanie spośród 
omawianych projektów. Należy pamiętać, że do 
systemu e-recepty dostęp będzie musiał mieć 
każdy uprawniony do wystawiania recept refun-
dowanych (po ostatnich zmianach w przepisach 
dających takie prawo każdemu z lekarzy posiada-
jących prawo wykonywania zawodu na terenie 
Polski do wystawiania refundowanych recept w 
trybie pro auctore bez potrzeby zawierania umo-
wy z NFZ) na chwilę obecną stanowi to ok 190 
000 użytkowników mających prawo wystawiać 
recepty biorąc pod uwagę jedynie lekarzy, a nale-
ży pamiętać, że prawo do wystawiania recept 
refundowanych ma również część pielęgniarek i 
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położnych. Optymalnie system powinien zapew-
nić możliwość wystawienia e-recepty w dowol-
nym miejscu np. przez zastosowanie komputerów 
przenośnych/tabletów/smartfonów. System ten 
będzie musiał również zapewnić prawo pacjenta 
do swobodnego wyboru dowolnej z istniejących 
aptek. Na plus należy zaliczyć fakt, że CSIOZ nad 
projektem e-recepty pracuje już od wielu lat. Jest 
to bowiem jedna z podstawowych funkcjonalno-
ści, jaką ma zawierać rozwijana platforma P1.  

Pierwszy pilotaż e-recepty był prowadzony od 
marca do września 2011 roku na terenie Leszna i 
powiatu leszczyńskiego. Potem testy były również 
prowadzone w późniejszych latach w Gdańsku, 
Grudziądzu, Jaworznie, Krakowie, Lesznie, Mili-
czu, Warszawie – Żoliborzu, Wrocławiu, Zgorzel-
cu oraz Zielonej Górze. Testy te nie obejmowały 
jednak pełnej funkcjonalności e-recepty. Zgodnie 
ze wstępnymi założeniami platforma P1 miała 
pełną funkcjonalność osiągnąć pod koniec 2014 r. 

W poprzednich latach za jeden z istotnych 
problemów utrudniających prowadzenie testów e-
recepty uważano kompletny brak umocowania 
prawnego e-recepty w polskim systemie praw-
nym. Teraz sytuacja jest już odmienna, od dłuż-
szego czasu mamy bowiem przepisy odnoszące 
się do e-recept.  

Jak system e-recepty wpłynie na rynek aptek i 
leków na chwilę obecną nie można w żaden spo-
sób przewidzieć. Może się bowiem okazać, że 
będzie miał wpływ rewolucyjny, zwłaszcza jeżeli 
ustawodawca uzna, że jest na tyle bezpieczny, że 
umożliwi sprzedaż internetową leków refundowa-
nych (przy zachowaniu odpowiednich warunków 
transportu zgodnych z dobrą praktyką dystrybu-
cji). Może również się okazać, że w ostatecz-
nym rozrachunku system ten będzie neutral-
ny dla rynku aptek. 

SYSTEM WERYFIKACJI LEKÓW 
 
Konieczność stworzenia takiego systemu 

wynika wprost z dyrektywy unijnej 2011/62/EU, 
tzw. dyrektywy fałszywkowej, i implementującej 
ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutycz-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 
stycznia 2015 r.) oraz aktów wykonawczych 
do dyrektywy. Z tych samych przepisów wynika 
obowiązek powołania przez  przedstawicieli 
przemysłu farmaceutycznego poszczególnych 
krajów członkowskich Krajowej Organizacji 
Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). 
W Polsce KOWAL został powołany 5 lipca 2017 
roku. Jej celem jest stworzenie i  wdroże-
nie  informatycznego systemu weryfikacji auten-
tyczności produktów leczniczych.  

Dyrektywa fałszywkowa wraz z Rozporzą-
dzeniem Delegowanym dotyczącym monitoro-
wania leków sfałszowanych została oficjalnie 
przyjęta w dniu 2 października 2015 roku. Akty 
delegowane zostały opublikowane 9 lutego 2016. 
Oznacza to, że od 9 lutego 2019 roku nie będzie 
można sprzedawać żadnych nowych leków 
wprowadzanych na rynek, jeżeli nie będą one 
posiadały indywidualnego unikalnego kodu. 

Idea systemu polega na tym, że każdy oficjal-
nie wprowadzony do obrotu lek będzie posiadał 
własny unikalny i niepowtarzalny kod. Kod ten 
będzie musiał być zeskanowany w trakcie wyda-
wania leku pacjentowi, zaś samo wydanie będzie 
możliwe dopiero po otrzymaniu pozytywnej 
autoryzacji. Autoryzacja będzie musiała odby-
wać się w czasie rzeczywistym, zaś sam system 
będzie musiał umożliwić również dodatkową 
weryfikację (np. telefonicznie) w sytuacji, gdy 
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skanowane opakowanie nie zostanie pozytywnie 
zweryfikowane. 

Teoretycznie sama funkcjonalność systemu jest 
banalnie prosta. Producenci przed wprowadzeniem 
do obrotu na rynek europejski konkretnej partii 
leku zgłaszają ten fakt do właściwej krajowej orga-
nizacji weryfikacji (KOWAL), ta zaś przydziela 
konkretny zakres kodów, które następnie produ-
cent nanosi na opakowania. Kody w założeniu 
mają być nanoszone w postaci kodów 3D (może to 
wymóc na aptece dodatkowy koszt w postaci 
zmiany czytników). Z chwilą wprowadzenia do 
obrotu kody te stają się "aktywne". Leki wprowa-
dzone do obrotu krążą po kraju. Ulegają zeskano-
waniu dopiero w chwili wydawania ich pacjento-
wi. Informacja o zeskanowanym kodzie czyli 
wydaniu leku pacjentowi przekazywana jest do 
systemu i konkretny kod ulega "dezaktywacji" 
Wydanie leku pacjentowi możliwe jest dopiero w 
momencie otrzymania zwrotnie pozytywnej auto-
ryzacji. Leki przeznaczone na eksport ulegają 
zeskanowaniu i zdjęciu z systemu krajowego i 
przekazane do systemu KOWAL kraju docelowe-
go. 

Czyli na wejściu do systemu dane kody wpisy-
wane są do bazy danych, a z chwilą ich wydania 
pacjentowi (czyli wyjścia z systemu dystrybucji) z 
tej bazy są wykreślane. Leki, których kodów bra-
kuje w bazie danych, nie mogą zostać wydane 
pacjentowi. 

Wydawać by sie mogło, że system jest tak 
prosty, że nic nie może sie nie udać. I owszem, 
funkcjonalnie jest to proste, natomiast technicznie 
już dużo trudniejsze. W kraju takim jak Polska 
szacuje się, że rocznie docelowo ok 20 000 użyt-
kowników będzie skanować ok 725 000 000 opa-
kowań leków. Pamiętać cały czas należy o tym, że 
każde opakowanie leku będzie posiadało własny 
unikalny kod, czyli KAŻDE JEDNO opakowanie 
leku będzie musiało zostać zeskanowane i w cza-
sie rzeczywistym autoryzowane. Szacuje się, że 
błędy systemu mogą dotyczyć 0,1%  wydawanych 
leków. Proszę sobie teraz wyobrazić pracę z syste-
mem, który będzie autoryzował każde opakowanie 
leku, czyli łączył się centralna bazą KOWAL, 
wymieniał z nią informacje na sposób zbliżony z 
każdą płatnością dokonywaną kartą płatniczą. 
System ten będzie musiał dodatkowo być sprawny 
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu 365 
dni w roku. Na wdrożenie takiego systemu teore-
tycznie mamy czas do 9 lutego 2019 roku. W dniu 

9 lutego bieżącego roku, czyli równo na rok 
przed ostatecznym terminem uruchomienia 
systemu, Fundacja KOWAL zdecydowała o 
rozpoczęciu negocjacji umowy z Arvato Sys-
tems GmbH, jako zwycięzcą procesu preselek-
cji.  

Jak wspomniano, największym wyzwaniem 
stawianym przed twórcami tego systemu jest 
zapewnienie jego odpowiednio dużej przepusto-
wości i szybkości działania połączonego z eks-
tremalną niezawodnością. Prawdziwym testem 
tego systemu będzie jego start. Na całe szczęście 
zanim skanowaniu będą podlegały WSZYST-
KIE leki upłynie jakiś czas (kody będą nanoszo-
ne tylko na leki wprowadzane do obrotu po 
9.02.2019). Da to możliwość stopniowego 
zwiększania obciążenia systemu autoryzowania 
wydawanych leków. Nie zmienia to faktu, że 
system weryfikacji leków, wydaje sie być na 
chwilę obecną największym wyzwaniem pod 
względem technicznym.  

Podsumowując, jeżeli wszystkie opisane 
systemy zostaną uruchomione w zapowiedzia-
nych terminach, czyli ZSMOPL w październiku 
2018 roku, system e-recepty w 2019 docelowo 
w 2020 100% wystawianych recept ma być w 
formie e-recepty, oraz system weryfikacji leków 
w lutym 2019 roku., to rynek farmaceutyczny 
faktycznie czeka rewolucja elektroniczna na 
miarę wprowadzenia komputerów. Ja jednak 
patrząc zwłaszcza na systemy wdrażane przez 
CSIOZ obawiam się, że zakładane terminy są 
nierealne. Zwłaszcza, że wejście w życie w pełni 
funkcjonalnego ZSMOPL miało nastąpić w 
styczniu 2017r, a w pełni funkcjonalna platfor-
ma P1 czyli również e-recepta pierwotnie miała 
ruszyć pod koniec 2014 roku. Implementacja 
systemu weryfikacji leków, która może wyda-
wać sie najbardziej wymagająca technicznie 
może być paradoksalnie najmniej kłopotliwa. 
Przesądzić o tym może fakt, że ma sie nią zając 
firma, która jest jedną z 3 wybranych dostaw-
ców Blueprint (Aegate, Arvato lub SolidSoft) 
alternatywą mógł być również lokalny dostawca 
systemu. 

Jednym słowem zaczynam rozumieć i czuć 
atmosferę jaka panowała tuż przed wyruszeniem 
w swoja dziewiczą podróż "Titanica". Oby tym 
razem oczekiwanie związane z nadchodzącymi 
zmianami nie przerodziły sie w jakże wielką 
katastrofę...  Cóż ... czas pokaże 

Wojciech Olender 


