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Czy niebawem zniknie problem z koniecznością realizacji recepty w 
jednej aptece? 
 

 

 
Czy będą wprowadzone regulowane, maksymalne marże na 
maseczki? 
  

 

 
Czy już niebawem będzie można dostarczać wszystkie leki pod drzwi 
pacjenta? 
  

 

 
Jak chronić aptekę? Czy ozonowanie ma sens? 
 

 

 
Jakie zmiany pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 
 

 

 
Rejestr Aptek na nowej platformie CSIOZ? 
 

 

 
Jak w kwietniu kształtował się rynek aptek? Czy coraz więcej aptek 
się zamyka? Co najchętniej kupują w aptekach Polacy ? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Naczelna Izba Aptekarska i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia pracują nad rozwiązaniem problemu, jakim jest konieczność 
wykupywania przez pacjenta wszystkich leków z e-recepty w jednej 
aptece.  
Jeszcze niedawno Ministerstwo Zdrowia przekonywało, że nie 
przewiduje umożliwienia pacjentom wykupywania tego samego leku z 
jednej e-recepty w kilku aptekach. O rozwiązanie takie apelował między 
innymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników 
Farmaceutycznych. W odpowiedzi resort zdrowia stwierdził jednak, że 
wyłączenie reguł blokujących częściową realizację w różnych apteka 
wymaga przemyślanego uwzględnienia wszystkich jego aspektów i 
konsekwencji, a także bezpieczeństwa samych pacjentów.  
Brak możliwości wykupienia tego samego leku, z jednej e-recepty w 
różnych aptekach stanowi coraz większy problem dla pacjentów. 
Szczególnie w sytuacji niedoboru leków na rynku i skracania godzin 
pracy apteki (lub ich zamykania) w konsekwencji epidemii koronawirusa. 
NIA pracuje z CSIOZ nad rozwiązaniem tego problemu. Więcej 
informacji przekażemy gdy taka możliwość będzie funkcjonalna w 
praktyce. 
 

 

 
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia, który 
przewiduje wprowadzenie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych 
w sprzedaży niektórych maseczek będących środkami ochrony osobistej.. 
Przepisy nie mają jednak dotyczyć tych maseczek, które są wyrobami 
medycznymi. 
Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek 
zakrywania ust i nosa przy użyciu np. maseczek lub masek podczas 
przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.  
– Mając powyższe na uwadze zasadnym jest określenie maksymalnych 
marż hurtowych i detalicznych dla tych produktów w celu ochrony 
konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, polegającymi 
na zawyżaniu ceny sprzedaży tych produktów w stosunku do cen sprzed 
okresu epidemii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa (dystrybutorzy, 
pośrednicy sprzedawcy) w swojej działalności będą musieli uwzględnić 
ograniczenie cenowe wynikające z maksymalnej marży na te wyroby. 
Celem tego działania jest ochrona obywateli przed nieproporcjonalnym 
wzrostem cen na wyrób wykorzystywany w okresie obowiązywania 
przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa i zapewnienie 
stabilności cen tych wyrobów na rynku polskim w okresie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 – uzasadnia rząd. 
Co ważne przepisy nie dotyczą wyrobów medycznych. A to właśnie 
maseczki o takim statusie są najczęściej sprzedawane w aptekach. 
Warto jednak pamiętać, że aktualne przepisy nie zabraniają aptekom 
nabywania asortymentu w miejscach innych niż hurtownia 
farmaceutyczna. Jednocześnie maseczki sprzedawane w aptekach nie 
muszą być też wyrobami medycznymi. W tym zakresie – jeśli apteka w 
swojej ofercie będzie miała takie maseczki – będzie musiała dostosować 
swoje marże do rozporządzenia. 
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W czasie epidemii idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby leki na receptę 
można było kupić przez Internet, a następnie odebrać je bez wychodzenia 
z domu. Szczególnie osoby starsze lub ich opiekunowie ucieszyliby się z 
takiego rozwiązania. NIA i MZ dyskutują nad taką możliwością w 
przypadku aptek stacjonarnych. 
Obecne przepisy nie pozwalają aptekom stacjonarnym na dowóz leków. 
Mogą to robić jedynie apteki internetowe, które przeżywają teraz 
prawdziwe oblężenie. Jednak one podlegają odrębnym przepisom. 
Być może niedługo apteki stacjonarne będą mogły również dostarczać 
leki pacjentom pod drzwi. W tej chwili w Naczelnej Izbie Aptekarskiej 
trwają właśnie na ten temat rozmowy z przedstawicielami resortu 
zdrowia. 
Jeśli pojawi się taka możliwość nasz serwis będzie mógł wspomóc apteki 
przy realizacji tego zadania. 
 

 

 
Jedną z popularniejszych metod dezynfekcji w ostatnim czasie stało się 
ozonowanie. Hasła reklamowe przekonują, że jest ono “50 razy 
skuteczniejsze niż dezynfekcja chlorem”. Z drugiej strony PZH ostrzega 
jednak, że ozonowanie może uszkadzać niektóre elementy wyposażenia 
pomieszczeń… 
Ozonowanie to metoda, która pozwala na usunięcie z powietrza i 
powierzchni niebezpiecznych bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz 
różnego rodzaju alergenów. Za pomocą tego działania, możliwe jest 
również pozbycie się nieprzyjemnych i drażniących zapachów takich jak: 
odór towarzyszący rozkładowi białek i innych związków organicznych, 
dym papierosowy, stęchlizna, spalenizna, zapachy farb i lakierów oraz 
wielu innych. Z tego powodu ozonowanie jest bardzo popularne jako 
metoda “odświeżania” wnętrz pojazdów.  
Okazuje się, że eksperci są dość sceptyczni co do takiego sposobu 
dezynfekcji w czasie epidemii koronawirusa. Jednoznacznie wskazują, że 
naukowo potwierdzone działanie ozonu dotyczy jedynie bakterii. Brak 
badań wskazujących, że ozonowanie dezaktywuje wirusy, a w 
szczególności SARS-CoV-2. 
Swoją opinię na temat sensu ozonowania pomieszczeń biurowych w 
obliczu epidemii koronawirusa wydał niedawno Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego. Wskazuje w niej, że luki w obecnym stanie wiedzy 
na temat skuteczności wirusobójczej ozonowania sprawiają, że brak jest 
zaleceń dotyczących stężeń ozonu wymaganych do dezynfekcji 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ponieważ poza obecną 
sytuacją epidemiczną zabieg taki nie jest uzasadniony. Brak też jest 
kryteriów oceny skuteczności takiej dezynfekcji. 
 

  
 
Zmiany w module APW11 (2020.04.27 [2020.3.1.6]): 

 Optymalizacja zapisu recepty farmaceutycznej. 
 Poprawki w wywołaniu Asystenta Reglamentacji dla recept 

farmaceutycznych. 
 Dodanie możliwości identyfikacji sprzedaży na podstawie kodu 

2D dla funkcji [F5] Weryfikacja kodu dla NMVS (Kowal). 
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Zmiany w module APW12 (2020.04.27 [2020.3.1.6]): 
 dodanie do akcji sprzedażowych nazwy akcji w celu łatwiejszego 

rozróżnienia w przypadku wielu kontraktów jednego 
organizatora.  

 
Zmiany w module APW13 (2020.04.27 [2020.3.1.6]): 

 W oknie "Pozycje dokumentu zakupu" w opcjach dodano 
możliwość wyboru rodzaju wyświetlenia marży. 

 
Zmiany w module APW14 oraz 44 (2020.04.27 [2020.3.1.6]): 

 Poprawa przepisywania informacji "Wysyłanie odmów do GIF" 
na karcie leku podczas aktualizacji bazy BLOZ 

 

 

 
W dniu 29 kwietnia br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia przyłączyło pierwszy z utrzymywanych systemów/rejestrów – 
Rejestru Aptek (RA) – do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej 
(WK). 
Dzięki przyłączeniu Rejestru Aptek do Węzła Krajowego, użytkownikom 
udostępniona zostanie opcja logowania przy użyciu uniwersalnego loginu 
i bezpiecznego hasła. 
W ramach platformy Węzła Krajowego oferowany jest dostęp do wielu 
zintegrowanych z nią systemów i usług należących do różnych 
podmiotów, do których zalogować można się za pośrednictwem jednego 
uniwersalnego loginu i hasła. 
Tym samym od dnia 30 kwietnia br. użytkownicy Rejestru Aptek zyskają 
możliwość logowania do rejestru z wykorzystaniem Węzła Krajowego, 
przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej metody 
uwierzytelniania. 
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z nowej opcji logowania 
do Rejestru Aptek przygotowana została krótka Instrukcja 
uwierzytelniania użytkowników Rejestru Aptek za pośrednictwem Węzła 
Krajowego: 
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/nasze_systemy/RA/inst
rukcja_uwierzytelniania_uzytkownikow_rejestru_aptek_za_posrednictw
em_wezla_krajowego_5ea815669f5f2.pdf 
 

  
W porównaniu do dużych spadków liczby aptek w poprzednich 
miesiącach, w kwietniu ubyło 5 placówek. Jednocześnie wzrosła liczba 
punktów aptecznych, o 4 podmioty. 
Statystyka na dzień 30 kwietnia 2020 przedstawia się następująco 
- liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych - 12 177 (-7) 
- liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową - 242 (+2) 
 
- liczba punktów aptecznych aktywnych - 1208 (+4) 
- liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową - 6 (0) 
 
W czasie epidemii COVID-19 pacjenci chętniej sięgają po dostępne bez 
recepty preparaty na uspokojenie, wyciszenie i te ułatwiające zasypianie. 
Ich sprzedaż w aptekach w ostatnim czasie wzrosła nawet o 20 procent – 
jak podaje NIA. 
 

 


