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Czy zamówiliście już bezpłatne maseczki, rękawiczki i płyny do 
dezynfekcji dla swojej apteki? 
 

 

 
Co trzeba zrobić w związku ze zmianami na liście produktów Essity od 
1 maja 2020 roku? Co się zmienia? 
  

 

Jakie zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z 17 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie recept? 

 

 
Co zawiera komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zaordynowanych 
recept ze 100% odpłatnością na produkty z „importu docelowego”, 
dla których wydano zgody Ministra Zdrowia na refundację? 
 

 

 
Jakie zmiany pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 
 

 

 
Czy farmaceuci będą mieli możliwość wystawiania recept w ramach 
kontynuacji zlecenia lekarskiego w ramach sprawowanej opieki 
farmaceutycznej? 
 

 

Czy będziemy mieć na jesień lek na koronawirusa oparty na osoczu? 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Pod adresem https://soi.mz.gov.pl apteki mogą zamówić bezpłatne 
maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji dla swoich 
pracowników. Po podaniu liczby pracowników, w przeliczeniu na pełne 
etaty, algorytm przelicza zapotrzebowanie dla danej apteki. Na tej 
podstawie przygotowywana jest spersonalizowana przesyłka, nadawana 
kurierem Poczty Polskiej. Apteka otrzymuje potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia na podany przez siebie adres e-mail, a po nadaniu paczki 
również e-mail i sms od Poczty Polskiej ze szczegółami dotyczącymi 
przesyłki. Losy paczki można śledzić na stronie https://emonitoring.poczta-
polska.pl  
 
Biorąc pod uwagę już złożone zamówienia, do aptek trafi ponad  
6 milionów rękawiczek, ponad 3 miliony maseczek oraz ponad 80 tysięcy 
litrów płynu do dezynfekcji, ale na tym nie koniec, bo farmaceuci składają 
kolejne wnioski.  
 
Do polskich aptek w czasie epidemii trafia nawet trzy i pół miliona pacjentów 
dziennie, dlatego tak ważne jest, by zabezpieczyć farmaceutów w środki 
ochrony indywidualnej takie jak: maseczki czy rękawiczki – mówi Janusz 
Cieszyński, wiceminister zdrowia. - Oni są na pierwszej linii walki z 
epidemią. Chroniąc apteki, chronimy miliony Polaków. 
 

 

 
Od 1 maja 2020 r. Essity zmienia listę produktów objętych refundacją. 
Nowy cennik dostępny jest w formacie PDF na stronie: 
https://tena-images.essity.com/images-c5/580/279580/original/cennik-
refundacyjny-tena-01-05-2020-90sztuk.pdf 
 
Essity dla aptek, które są ich podwykonawcami wyśle e-mail z plikiem z 
nową umową (UMX) pod koniec kwietnia, plik trzeba będzie 
zaimportować do KS-Apteki przepisując powiązania towarów ze starej 
umowy. 
 
W przypadku umowy bezpośredniej z NFZ, jeśli dokonywana była 
zmiana cennika w NFZ zgłoszona jako aneks do umowy, trzeba będzie 
zaimportować do KS-Apteki nową umowę (UMX) pobraną z systemu 
NFZ i przy wczytywaniu do systemu przenieść powiązania towarów z 
poprzedniej umowy. 
 
Zmiany wprowadzone w nowym cenniku Essity: 

 zostały dodane nowe produkty TENA Pants ProSkin Normal w 
rozmiarze S i XL 

 zostały usunięte wszystkie produkty z wytwórcą SCA HYGIENE 
PRODUCTS AB i obecnie każdy produkt posiada jednego wytwórcę 
ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB 
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 produkty: TENA Slip, Flex, Comfort, Pants Normal M i L oraz Pants 
Plus M i L będą występowały tylko pod nazwami ProSkin 

 
Ceny od 1 maja 2020 r. nie ulegną zmianie, czyli pozostaną na tym 
samym poziome, jakie są w aktualnie obowiązującej umowie. 
 

 

 
17 kwietnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie 
Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zaczęło ono 
obowiązywać od dnia 18 kwietnia. Według rozporządzenia wydłużono 
termin obowiązywania starych druków recept o kolejny rok, dzięki 
czemu lekarze nadal będą mogli wystawiać recepty papierowe używając 
starych druków.  
W rozporządzeniu określono też zasady numeracji recept 
refundowanych, które mają być w przyszłości wystawiane przez 
farmaceutów. Obecnie trwają prace informatyczne nad systemami do 
obsługi refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i rodziny, a 
nieoficjalnie wiemy, że wystawianie takich recept będzie możliwe 
najwcześniej w drugiej połowie maja. 
 
Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w Dzienniku ustaw pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069001.pdf 
 

 

 
Minister Zdrowia informuje, iż w przypadku ordynacji na recepcie 
papierowej lub elektronicznej ze 100% odpłatnością: 

a. produktu leczniczego sprowadzanego na podstawie art. 4 ust. ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 499, z późn. zm.), lub 

b. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
sprowadzanego na podstawie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, 
z późn. zm.), 

co do których Minister Zdrowia wydał zgodę na refundację dla 
indywidualnego pacjenta, należy wydać ww. produkty w aptece 
ogólnodostępnej po wniesieniu przez pacjenta opłaty ryczałtowej, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), za opakowanie 
jednostkowe. 
 

 

 
Zmiany w module APW41 (wersja 2020.3.1.4 z 2020.04.21): 

 Rozbudowano opcję Wspólne.2 - Domyślny sposób wyszukiwania 
TurboBLOZ o ustawienie "Ostatnio ustawione". Ustawienie to 
pozwoli przełączać się pomiędzy BLOZem lokalnym a chmurowym 
za pomocą ikony chmurki. Przełączenie ikony zapamiętuje to 
ustawienie. 
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W marcu poseł Krzysztof Gawkowski skierował do Ministra Zdrowia 
interpelację w sprawie nadania magistrom farmacji uprawnień do 
wystawiania recept na leki refundowane jako kontynuacji leczenia. 
Odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, 
który wskazał, że takie zmiany znajdują się w projekcie ustawy o 
zawodzie farmaceuty, który obecnie jest procedowany w Sejmie (druk 
238). 
 
– Projekt ten przewiduje możliwość wystawiania recept w ramach 
kontynuacji zlecenia lekarskiego przez uprawnionego farmaceutę w 
ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej. Niemniej jednak ze względu 
na obecną sytuację epidemiczną rzeczony projekt oczekuje na dalsze 
procedowanie prac parlamentarnych. Nie ma natomiast planów wdrożenia 
tego rozwiązania ad hoc w innym akcie prawnym. Kwestia wypisywania 
recepty kontynuowanej jest kwestią zawodową i dlatego powinna zostać 
uregulowana w ustawie zawodowej dedykowanej farmaceutom. Obecnie 
przyjmowane są rozwiązania mające na celu przeciwdziałania 
przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł 
zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby – stwierdził Miłkowski 
 

 

 
Trwają prace nad lekiem opartym na osoczu osób, które pokonały 
koronawirusa. Wydaje się, że jest szansa, żeby na jesieni taki lek został 
wprowadzony do użytku - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir 
Gadomski w TVP Info w czwartek (23 kwietnia). Prace nad przetaczaniem 
osocza osób, które wyzdrowiały z choroby COVID-19 osobom chorującym, 
są na razie "eksperymentem medycznym".  
- To nie jest dzisiaj cudowny lek, to jest ciągle eksperyment – przekonywał- 
To terapia, nad którą dzisiaj pracują klinicyści - zaangażowaliśmy krajowych 
konsultantów wielu dziedzin: m.in. transfuzjologii, hematologii, onkologii i 
lekarzy zakaźników - powiedział. 
 - Toczą się prace, również w Polsce, nad lekiem opartym na osoczu osób, 
które przebyły koronawirusa i wydaje się, że jest szansa, żeby na jesieni 
taki lek został opatentowany, wprowadzony do użytku - powiedział 
Gadomski.  
- Rozpoczęliśmy już w ubiegłym tygodniu pobór tego osocza. Staramy się 
dotrzeć do tych osób, które wyzdrowiały, dlatego za chwilę ruszamy z 
kampanią społeczną, zachęcającą ozdrowieńców do oddawania osocza - 
poinformował wiceminister. Jak jednak podkreślił, spośród dzisiejszych ok. 
1,5 tys. osób, które wyzdrowiały, tylko pewien procent, około 5-8 proc., 
będzie mogło zostać dawcą.  
- Ale dzięki temu być może (niedługo) podamy je już pierwszym 
przypadkom chorych - dodał. 
 

 
 


