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Farmaceuci objęci procedurą szybkiej ścieżki dostępu do 
testów na COVID-19.  
 

 

 
 Już jest podana data od kiedy będzie można składać wniosek i 
otrzymać zakresów numerów recept dla farmaceutów dla 
recept pro familia i pro auctore.  
  

 

 
Adamed funduje bezpłatne lekcje on-line dla dzieci 
farmaceutów w ramach akcji #UczęDlaBohaterów.  
Zgłoszenia tylko do piątku – do 8 maja. 
  

 

  
Koniec z godzinami dla seniorów. Jest nowe rozporządzenie. 
 

 

 
Co nowego w KS-Aptece? Co warto wiedzieć? 
 

 

 
Ministerstwo ujawnia dane o inspekcji farmaceutycznej w 
Polsce. Nie brakuje ciekawostek... 
 

 

  
Wyciekły dane osobowe klientów sieci aptek Gemini. 
Zabezpieczasz odpowiednio dane w swojej aptece? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Naczelna Izba Aptekarska potwierdziła, że farmaceuci, jako personel 
medyczny są objęci szybką ścieżką testów na koronawirusa. 
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski potwierdził na Twitterze tę 
informację, dodając ponadto, że szybka ścieżka obejmować będzie także  
techników farmaceutycznych. NIA otrzymała również na ten temat 
oficjalne pismo. 
Niestety nie wszystkie stacje epidemiologiczne pozyskały wiedzę na ten 
temat.  O czym w takim razie należy pamiętać? 

 W razie jakichkolwiek kłopotów z szybkim dostępem do testu na 
obecność COVID-19 farmaceuta powinien zwrócić się o pomoc 
do okręgowej izby aptekarskiej, do której przynależy; 

 Można również samemu wysyłać do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej informację, że jest się objętym szybką ścieżką 
testów – tak jak personel medyczny; 

 Testy na obecność koronawirusa u osób, które mają do nich 
pierwszeństwo, można wykonać dopiero po 7 dniach od 
wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku zakażenia. 

W zaleceniu GIS z 17 kwietnia 2020 r. – aktualizacja 2, potwierdzonym 
w piśmie GIS EP.NE.743.44.2020 z 20 kwietnia 2020 r. adresowanym do 
Prezesa NIA https://www.nia.org.pl/2020/04/21/farmaceuci-objeci-
krotszym-okresem-kwarantanny-pismo-gis/  farmaceuci jako grupa 
zawodowa zostali objęci szybką ścieżką diagnostyczną dotyczącą testów 
na obecność koronawirusa. 
 

  
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) farmaceuci 
posiadający prawo wykonywania zawodu są uprawnieni do wystawiania 
recept refundowanych dla siebie oraz małżonka, osoby pozostającej we 
wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii 
bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby 
wystawiającej. 
Realizując uprawnienie w zakresie wystawiania recept w postaci 
papierowej, w systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ 
wprowadza się funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o 
dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do 
pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów 
numerów recept. 
Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia przyjmowania 
wniosków od osób posiadających prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty planowane jest na dzień 20 maja 2020 r., a możliwość 
pobierania zakresów numerów recept do dnia 30 maja 2020 r. 
Jednocześnie wskazujemy, że recepty refundowane są wystawianie w 
postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych 
ustawowo w postaci papierowej.  
Jak poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, na przełomie maja i czerwca planowane jest udostępnienie w 
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aplikacji gabinet.gov.pl funkcjonalności pozwalających na wystawianie 
przez farmaceutów elektronicznych. 
My zachęcamy zainteresowanych do korzystania z darmowego 
oprogramowania Mediporta RX firmowanego przez Kamsoft. 
Tutaj dowiesz się więcej: https://www.mediporta.pl/mediporta-rx/ 
Nasi serwisanci z działu oprogramowanie medycznego chętnie pomogą i 
wyjaśnią. Zapraszamy do kontaktu. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 W związku z COVID-19 oraz koniecznością zapewnienia ciągłości 
opieki medycznej pacjentów w szpitalach i aptekach, Fundacja Adamed 
oraz platforma edukacyjna nauczeni.pl zainicjowały akcję 
#UczęDlaBohaterów. Akcja dostarcza darmowe wsparcie edukacyjne 
dzieciom pracowników medycznych oraz służb mundurowych, którzy 
zaangażowani są w walkę z koronawirusem, ułatwiając kontynuację 
nauki podczas nieobecności rodziców w domu. 
W ramach inicjatywy Fundacja Adamed jako partner akcji 
ufundowała1000 h bezpłatnych lekcji on-line dla dzieci farmaceutów. 
Lekcje prowadzone są z najważniejszych przedmiotów szkolnych. 
Zgłoszenia farmaceutów przyjmowane są drogą mailową tylko do 8 maja 
br. na adres nia@nauczeni.pl w treści wiadomości podając: 

imię, nazwisko, liczbę dzieci, numer PWZ farmaceuty 
oraz hasło: Fundacja Adamed 

W oparciu o liczbę zgłoszeń zostanie określona liczba lekcji, jakie 
otrzymają dzieci. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o kwalifikacji 
będzie decydowała kolejność nadesłanej wiadomości, ale po 
wykorzystaniu limitu akcja może zostać powtórzona. 
Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie: 
https://www.nauczeni.pl/dla-bohaterow 
 

 

  
Apteki i sklepy nie muszą już obsługiwać w godzinach od 10:00 do 12:00 
tylko osób, które ukończyły 65. rok życia. Nowe rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii z dniem 2 maja nie zawiera już zapisów o 
“godzinach dla seniorów”. 
 

 

     
Zmiany w module APW44 (2020.05.07 [2020.3.2.1]): 
 Raporty ABD: oznaczenie sprzedaży towarów reglamentowanych 
Zmiany w module APW ISOZ:  
 (2020.05.04 [2020.3.2.0]) Leki on-line: poprawa raportowania 

aktualnych stanów magazynowych 
 (2020.05.07 [2020.3.2.1]) Raportowanie transakcji do OSOZ: 

oznaczenie sprzedaży towarów reglamentowanych 
 

 

 Kolosalne różnice w wynagrodzeniu, liczbie nadzorowanych placówek i 
zatrudnieniu – to obraz inspekcji farmaceutycznej w Polsce. 
Na jednego inspektora farmaceutycznego w województwie opolskim 
przypada nadzór nad średnio 412 placówkami aptecznymi. Tymczasem 
w województwie lubelskim jest ich czterokrotnie mniej (93,8). Na 
Podkarpaciu ta średnia to 101 lokalizacji na jednego inspektora, w 
Świętokrzyskim - 127. To tylko niektóre z zaskakujących danych, 
upublicznionych przez resort zdrowia. 
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Ale też w opublikowanych informacjach można dowiedzieć się że w 2020 
roku np. rzeszowski WIF planuje zatrudnić dwóch nowych inspektorów. 
Kto chętny na takie stanowisko ??? 
Cały artykuł można przeczytać tutaj: 
https://mgr.farm/aktualnosci/ministerstwo-ujawnia-dane-o-inspekcji-
farmaceutycznej-w-polsce/ 
 

 

 
Właściciele apteki internetowej Gemini poinformowali część klientów o 
możliwym wycieku ich danych osobowych. Jego dokładna skala nie jest 
znana. Klienci, których dane mogły zostać udostępnione osobom trzecim, 
mają otrzymać od apteki upominek. 
Sprawę opisał serwis Niebezpiecznik.pl. Do wycieku danych osobowych 
klientów apteki internetowej Gemini miało dojść 28 kwietnia. W mailu, 
jaki właściciele apteki wysłali do niektórych klientów, mowa o 
krótkotrwałym dostępie przez osobę nieuprawnioną do danych 
znajdujących się na kontach użytkowników, który był możliwe w czasie 
od godziny 13:27 do 13:45 w feralny wtorek. 
Jak przekonują przedstawiciele apteki, awarię w momencie wykrycia 
natychmiast usunięto. 
Pomimo przekazania takiej informacji urząd Ochrony Danych 
Osobowych z pewnością będzie weryfikował ten incydent i w zależności 
od sytuacji może nałożyć karę – nawet do 20 mln Euro lub 4 % wartości 
rocznych obrotów spółki. 
A Wy jak chronicie dane w swojej aptece? Macie wdrożone 
procedury związane z RODO, przeprowadzone audyty oraz gotową 
dokumentację z tym związaną?  
Zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem – mamy doświadczenie w tym 
temacie, a od wprowadzenia e-recept wiele procedur się zmieniło i należy 
je zaktualizować... 
 

 


