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Co zmieniło się ostatnio w KS-Aptece? 
 
 

 

 
Wciąż szukasz dokładnych informacji na temat koronawirusa? 
Zobacz bardzo dobrze przygotowany dokument ekspertów 
Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP)  
 

 

 

 
Jak obsługiwać pacjentów przy obecnym stanie zagrożenia 
epidemiologicznego ? 
 

 

 
Jakie produkty ochrony osobistej można obecnie sprzedawać 
przez Internet na portalach sprzedażowych ? 
 

 

Czy wiesz jak przygotować środek odkażający samodzielnie w 
aptece? 

 

 
Jak teraz przekazać zestawienie refundacyjnie nie narażając 
się na zarażenie wirusem? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany w systemie KS-Apteka z 
ostatniego tygodnia. 
 
Zmiany w module APW13 zakupy z dnia 2020.03.05 [wersja 
2020.2.0.4]: 
- W oknie "Pozycje dokumentu zakupu" dodano możliwość podglądu 
procentowej różnicy między bieżącą ceną zakupu po rabacie a ostatnią 
ceną zakupu.  
Włączenie tej kolumny w tym samym oknie przyciskiem: "Opcje".  
 
Zmiany w module APW23 z dnia 2020.03.12 [wersja 2020.2.1.0]: 
- Retaksacja recept: rozbudowano filtr umożliwiając odfiltrowanie leków 
    gotowych, robionych, psychotropów i narkotyków 
 
Zmiany w module APW11 z dnia 2020.03.12 [wersja 2020.2.0.5]: 
  - eZWM - w przypadku zmiany hasła w SZOI z pominięciem eZWM,    
podczas realizacji zlecenia eZWM program poinformuje o niepoprawnym 
haśle na karcie pracownika i poprosi o wprowadzenie właściwego hasła w 
oknie zmiany hasła (eZWM). 
 
Aktualizacje wykonujemy sukcesywnie podczas wizyt lub zdalnie, dlatego 
opisane zmiany mogą w niektórych aptekach jeszcze nie być widoczne i 
pojawią się po najbliższej aktualizacji. 
 

 

 
Grupa ekspertów Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 
(FIP) opracowała w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z 
zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 
przewodnik, który zawiera usystematyzowane i najważniejsze 
informacje dla farmaceutów i pracowników aptek. 

 Czym jest koronawirus? 
 Sposób przenoszenia i jak jest NIE przenoszony? 
 Choroba układu oddechowego – informacje kliniczne 
 Działania podejmowane z aptekami 
 Obalanie mitów (pytania i odpowiedzi) 
 Wykaz kluczowych leków stosowanych w leczeniu 
 Wykaz środków dezynfekujących dla obiektów często skażonych 

 
Dokument znajduje się na naszej stronie www.apteki.merido.pl  w 
oddzielnej wiadomości. Można go pobrać również kopiując ten 
bezpośredni link: 
http://www.merido.pl/apteki/przewodnik-FIP-koronawirus.pdf 
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Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do wojewodów aptek o 
wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki 
ogólnodostępne i punkty apteczne do dziennej ekspedycji leków, 
wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka 
ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze 
nocnej. 
Pisma o wspólnej treści w tej sprawie wysłały wszystkie okręgowe izby 
aptekarskie do swoich Wojewodów. 
CZEKAMY NA REAKCJĘ WOJEWODÓW... 
 
Dodatkowo Naczelna Izba Aptekarska wydała broszurę informacyjną z 
zaleceniami dla funkcjonowania aptek w sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy i 
wprowadzenie w życie w jak najszybszym czasie. 
 
Dokument znajduje się na naszej stronie www.apteki.merido.pl  w 
oddzielnej wiadomości. Można go pobrać również kopiując ten 
bezpośredni link: 
http://www.merido.pl/apteki/wytyczne-dla-aptek.pdf 
 
We Wrocławiu pojawiły się apteki, które oprócz tradycyjnej formy i 
standardowej obsługi zza lady oferują klientom tzw. funkcję „drive-thru”, 
która umożliwia zrealizowanie recepty lub złożenia zamówienie bez 
konieczności wychodzenia z samochodu. Wystarczy podjechać autem w 
określone miejsce pod okienko, złożyć zamówienie przez otwartą szybę, a 
farmaceuta zrealizuje receptę i poda produkty. Skąd my to znamy? 
 

 

 
Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że popularne platformy 
sprzedaży internetowej, takie jak OLX i Allegro nie będą mogły 
sprzedawać artykułów związanych z koronawirusem. Ponadto niedawno 
powstała lista produktów, których nie wolno wywozić zagranicę. 
Wszystko po to, by Polacy mieli dostęp do środków pomagających w 
walce z epidemią. 
Zgodnie z postanowieniem premiera Allegro oraz OLX już nie wystawią 
na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do 
dezynfekcji. Produkty te zaczęły schodzić na pniu wraz ze wzrostem 
zarażeń na koronawirusa. Wzrosły także znacząco ich ceny Wiele z nich 
jest niewiadomego pochodzenia. 
 

 

 
Jest monografia środka odkażającego, który mogą przygotować apteki. 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych poinformował o wprowadzeniu 
do Farmakopei Polskiej narodowej monografii Solutio antiseptica 
spirituosa ad usum dermicum. To środek odkażający, który apteki mogą 
samodzielnie wykonywać na zasadach leku aptecznego.  
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych ogłosił wprowadzenie do 
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Farmakopei Polskiej wydania XI monografii narodowej Solutio 
antiseptica spirituosa ad usum dermicum (Etanolowy roztwór 
antyseptyczny do stosowania na skórę). Monografia została opracowana 
dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry. 
Link do publikacji: 
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Monografia%20Solutio%20anti
septica%20spirituosa%20ad%20usum%20dermicum.pdf 
 
Problem ze środkami ochronnymi przed koronawirusem to problem 
ogólnoeuropejski; radzimy sobie z nim jak możemy. Rząd zamówił 
produkcję tego środka w zakładach Orlen. Oddział w Jedliczach może 
dziennie wyprodukować 100 ty. litrów płynu do dezynfekcji. 
W pierwszym rzędzie ten płyn trafi do instytucji, w tym do szpitali oraz 
do służb, które na co dzień prowadzą działania związane z walką z 
koronawirusem. Potem będzie również trafiał do sprzedaży komercyjnej. 
 
 
KOMUNIKAT NFZ 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od dnia 25.02.2020 r. 
zestawienia zbiorcze na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją można przesyłać w 
postaci elektronicznej (bez konieczności wizyty w oddziale). 
 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację zachęcamy do przesyłania zestawień 
podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.  
Instrukcje zamieszczamy pod poniższymi linkami 
- dla Portalu 
http://www.merido.pl/apteki/ezestawienie-portal.pdf 
 
- dla SZOI 
http://www.merido.pl/apteki/ezestawienie-szoi.pdf 
 

 
 
 


