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MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA - NFZ 

 

 

I. Wstęp 

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji 
przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 24.08.2016 (Dz.U. 2016.1350 z 26.08.2016) 
system apteczny od wersji 2016.3.7.0 oraz od wersji 2017.0.2.0 został dostosowany do obsługi nowego 
komunikatu LEK w wersji 2.3.  
 

II. Generowanie zestawienia refundacyjnego  
 

Proces generowania zestawienia refundacyjnego do NFZ nie ulega zmianie. Wybieramy moduł APW21 
ZESTAWIENIA -> REFUNDACJE -> ZESTAWIENIA REFUNDACYJNE na ekranie wyświetli się okno 
przedstawione na poniższym rysunku 1.  
  

 
Rys. 1 Zestawienia refundacyjne – wersja xml 2.3 

 
Wygenerowane raporty za pierwszą połowę miesiąca września oraz wszystkie korekty za ten okres powinny 
być w wersji 2.3. Korekty do wcześniejszych okresów rozliczeniowych powinny być w wersjach 
obowiązujących na dany okres rozliczeniowy. 
  
Okno EDYCJI ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO zostało rozbudowane o dodatkowe kolumny „Uprawnienie 
75+” oraz „Uprawnienie realizacja”, natomiast w kolumnie „Odpłatność” został dodany znacznik „(S)” przy 
pozycjach zrealizowanych na dodatkowe uprawnienie S - Senior.  
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Rys. 2 Edycja zestawienia refundacyjnego 

 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w raporcie, zostaną one wyróżnione czerwonym kolorem.  
Za pomocą przycisku „[F5] Ostrzeżenia” można dowiedzieć się więcej na temat sygnalizowanego problemu. 
Poniżej zostały przedstawione komunikaty, jakie mogą się wyświetlić w związku z realizacją recept na 
uprawnienie dodatkowe S – Senior.   
 

  Recepta wydana dla pacjenta, który nie ukończył 75 lat. 

  Recepta wystawiona z datą wcześniejszą niż 1 września  2016. 

 Recepta wystawiona niepoprawnie.   

  Podczas realizacji recepty nie została określona odpłatność. 

 
Komunikat „Nieokreślona odpłatność” może się wyświetlać dla sprzedaży wykonanych w wersji KS-AOW 
wcześniejszej niż 2016.3.7.0 dla pacjenta posiadającego uprawnienie PO. Podczas generowania zestawienia 
refundacyjnego do NFZ w oknie „Edycja danych korekty”, na zakładce „Dane leku”, należy wybrać właściwą 
dla danej sprzedaży odpłatność (bezpłatnie lub bezpłatnie do limitu) w zależności od uprawnień, jakie 
posiada pacjent zgodnie z art. 44 ustawy o świadczeniach. 
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Rys. 3 Edycja danych korekty – Odpłatność dla uprawnienia dodatkowego PO  

 

 
Podczas generowania zestawienia pozycje z błędami można poprawić za pomocą przycisku „[F4] Zmień”. 
Na ekranie wyświetli się okno „Edycji danych korekty”: 
 

-  zakładka „Dane recepty” w związku ze zmianami nie uległo zmianie.   
 

 
Rys. 4 Edycja danych korekty – Dane recepty 

 

- zakładka „Dane leku” w związku ze zmianami została rozbudowana o dodatkowe pola: 
 

 Uprawnienie 75+ (na recepcie) – pole określa, że na recepcie było wskazane uprawnienie 
dodatkowe S - Senior.  
 

 Uprawnienie realizacja – pole określa, z jakim uprawnieniem sprzedaż została zrealizowana  
w przypadku dodatkowych uprawnień pacjenta.      
 

 
Rys. 5 Edycja danych korekty – Dane leku 
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III. Generowanie korekt do zestawienia refundacyjnego  
 
Mechanizm generowania korekt do przesłanych zestawień refundacyjnych nie uległ zmianie. Tak jak 
przedstawiono wyżej w niniejszej instrukcji, okno „Edycja danych korekty” zostało rozbudowane o 
dodatkowe pola („Uprawnienie 75+ (na recepcie) „ oraz „Uprawnienie realizacja”), na które podczas 
generowania korekty należy zwrócić uwagę.  
Poniżej zostały opisane przykłady korekt dla sprzedaży z uprawnieniem S - Senior.  
 

 Korekta do sprzedaży bez oznaczenia na recepcie dodatkowego uprawnienia S – Senior.  
 
Jeżeli dane recepty nie ulegają zmianie przechodzimy do zakładki „Dane leku” (należy pamiętać, że dany lek 
musi znajdować się na liście leków bezpłatnych).   
 

 
Rys. 6 Zakładka dane leku – realizacja recepty bez oznaczenia uprawnienia S-Senior 

 
Po wybraniu zakładki z danymi leku, zaznaczamy pole „Uprawnienie 75+ (na recepcie)” następnie w polu 
„Uprawnienie realizacja” wybieramy uprawnienie S- Senior, w kolejnym etapie wprowadzamy w polu 
„Opłata pacjenta” wartość „0.00”, kwota refundacji zostanie przeliczona przez system automatycznie.  
 

 
Rys. 7 Zakładka dane leku – Poprawna realizacja recepty ze zmianami oznaczenia uprawnienia S-Senior 

 
W oknie „Edycji zestawienia refundacyjnego” w opisywanym przykładzie wprowadzone zmiany 
przedstawiają się następująco: 
- w kolumnie „Uprawnienie 75+” zmienia się oznaczenie „X” na „S”, 
- w kolumnie „Uprawnienie realizacja” również zmienia się oznaczenie „X” na „S”  
- w kolumnie „Odpłatność” przy odpłatności „30%” dopisane zostaje oznaczenie „30% (S)„ (dodatkowe 
uprawnienie S-Senior).   
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Rys. 8 Edycja zestawienia refundacyjnego – przed zmianami 

 

 
Rys. 9 Edycja zestawienia refundacyjnego – po zmianach 

 

 Korekta do sprzedaży z uprawnieniem S – Senior bez wybrania uprawnienia dodatkowego IB. 
 
Jeżeli dane recepty nie ulegają zmianie przechodzimy do zakładki „Dane leku”.   
 
 

 
Rys. 10 Zakładka dane leku – realizacja recepty bez oznaczenia uprawnienia IB 

 
Po wybraniu zakładki z danymi leku zmiany należy wprowadzić w niżej wymienionych polach:  
- w polu „Uprawnienie dodatkowe” należy zmienić oznaczenie z „X - Brak uprawnień” na „IB - Inwalida 
wojenny”, 
- w polu „Uprawnienie realizacja” należy zmienić oznaczenie z „S – Senior” na „IB – Inwalida wojenny”,  
- w polu „Odpłatność” należy zmienić oznaczenie z „3 - 30%” na odpłatność „0 – bezpłatnie”.   
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Rys. 11 Zakładka dane leku – poprawna realizacja recepty z oznaczeniem uprawnienia IB 

 
W oknie „Edycji zestawienia refundacyjnego” w opisywanym przykładzie wprowadzone zmiany 
przedstawiają się następująco: 
- w kolumnie „Uprawnienie dodatkowe” zmienia się oznaczenie „X” na „IB”, 
- w kolumnie „Uprawnienie realizacja” zmienia się oznaczenie „S” na „IB”, 
- w kolumnie „Odpłatność” zmienia się odpłatność z „30% (S)” na „B” (bezpłatnie).   
 

 
Rys. 12 Edycja zestawienia refundacyjnego – przed zmianami 

 

 
Rys. 13 Edycja zestawienia refundacyjnego – po zmianach 

 

Uwaga! Wszystkie zmiany wprowadzone w module APW 21 Zestawienia nie mają wpływu na moduł APW11 Sprzedaż. 


