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#36/2020 (04.09.2020) 
 

 

 Bezpłatne szczepienia farmaceutów i techników farmaceutycznych. 
Jak, gdzie i kiedy? 

 

 
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 
dniach? 
 

 

Zaczynają się porządki na rynku? Apteki zmienią właścicieli czy 
znikną? 

 

I znów kolejne kary za reklamę aptek? To działania mające na celu 
respektowanie ustawy czy reperowanie budżetu? 

 

 
Ulotka mówi, żeby resztkę nieużytego antybiotyku odnieść do apteki? 
A co na to przepisy?  
 

 

 
Ministerstwo Zdrowia przypomina o... karze w wysokości 50.000 zł. Za 
co można to dostać? 
 

 

 
Nowa platforma edukacyjna „WebinarNIA” – czyli jak się szkolić i 
zbierać punkty? 
  

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni wykonujący zawód w aptece lub 
punkcie aptecznym będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypę. Wraz 
z początkiem września, oddziały wojewódzkie NFZ rozpoczęły zawieranie 
umów z przychodniami, na szczepienie farmaceutów. W ostatnim czasie 
informacje takie rozesłało już kilka oddziałów NFZ.  
Pracownik apteki, który będzie chciał skorzystać z bezpłatnego szczepienia, 
najpierw podpisze specjalną zgodę. Upoważni ona podmiot do przekazania 
oraz przetwarzania przez NFZ i MZ danych na jego temat (w tym 
dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia). Technik farmaceutyczny 
oraz farmaceuta będą też musieli podpisać oświadczenie potwierdzające, że 
wykonują zawód w aptece lub punkcie aptecznym. Niezbędne będzie podanie 
numeru Prawa Wykonywania Zawodu (w przypadku farmaceutów). 
Szczepienie zostanie wykonywane szczepionką świadczeniodawcy. 
 

 

 
Zmiany w module APW23 (wersja 2020.3.7.7 z 2020.09.03): 

 Przywrócenie "daty realizacji do", która na skutek poprzedniej 
aktualizacji została usunięta z widoku retaksacji recept.  
 

Zmiany ogólne KS-AOW (wersja 2020.3.7.6 z 2020.09.02): 
  Rozbudowano mechanizm automatycznych rezerwacji o zarządzanie 

nowymi warunkami: a) zarządzania płatnością, b) zarządzanie 
statusem, c) zarządzanie płatnością elektroniczną 

 Poprawiono instalację certyfikatów e-recepty. Nie aktualizowały się   
daty ważności certyfikatów WSS i TLS.  

 Poprawiono instalację certyfikatu farmaceuty. Przy ponownej     
instalacji certyfikatów nie można było zmienić typu certyfikatu z     
kwalifikowanego na certyfikat ZUS - program pamiętał starą 
konfigurację. 
 

Zmiany w APW11 (wersja 2020.3.7.6 z 2020.09.02): 
 e-Recepta: poprawiono odczyt krajowego identyfikatora pacjenta. 

Dochodziło do nadpisania danych w przypadku gdy na recepcie został 
dodatkowo (w części technicznej) podany był ident. pacjenta w 
systemie gabinetowym.  

 e-Recepta: poprawiono wycofywanie DRR przy usuwaniu pozycji z 
wielu dostaw. W niektórych przypadkach program usuwając 
wszystkie pozycje nie wycofywał wszystkich DRR. 

 W oknie do wprowadzania numeru PESEL dodano klawisz [F11] 
Powtórz, do wpisywania ostatniego numeru PESEL  

 W oknie e-Recepty dodano możliwość wywołania okna zamówień 
(Ctrl+F2) dla pozycji, które nie zostały przyporządkowane do lokalnej 
kartoteki towarów   
 

Zmiany w module APW23 (wersja 2020.3.7.6 z 2020.09.02): 
 Retaksacja recept: dodano kolumnę PRO (pro auctore/pro familiae) 
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Podlaski WIF dał 6 miesięcy spółkom prowadzącym apteki, na usunięcie 
naruszenia przepisów, polegającego na uczestniczeniu w grupie kapitałowej, 
której członkowie prowadzą na terenie województwa podlaskiego więcej niż 
1% aptek ogólnodostępnych.   
Na terenie woj. podlaskiego działa kilkanaście spółek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej DOZ, prowadzących w sumie 16 aptek. Wszystkie 
kontrolowane są w sposób bezpośredni lub pośrednio przez innego 
przedsiębiorcę. Dodatkowo apteki te posługują się tą samą lub podobną 
nazwą. Poza tym oznaczone są takim samym logo i posługują się identyczną 
kolorystyką wystroju wnętrza apteki. 
Czy to początek końca takich układów? Co będzie w innych województwach? 
 

 

 
Sieć aptek DBAM O ZDROWIE zapłaci 30.000 zł za rozsyłanie mailem 
kodów rabatowych – taką decyzję podjął Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny. Zachęcano klientów do zakupów w aptekach działających 
pod szyldem DOZ w akcji promocyjnej „POWIEDZ STOP Boreliozie 
KLESZCZE ATAKUJĄ!”. Odbiorcom wysłano kod rabatowy w wysokości 
10% na środki i preparaty na kleszcze na zakupy poprzez platformę 
internetową. W swojej decyzji WIF stwierdził, że efektem akcji była reklama 
skojarzeniowa, na której zyskało 20 aptek DOZ działających na terenie 
województwa podkarpackiego.  
 
Inna ciekawa sprawa to kara 2.000 zł nałożona przez gdański WIF na 
właścicielkę nowo otwartego punktu aptecznego, która w poście 
opublikowanym w grupie na Facebooku, proponowała rabat 25% na zakup 
kilku produktów. Wystarczyło na miejscu podać hasło. 
Jeden z członków wspomnianej grupy na Facebooku postanowił skorzystać z 
promocji. Udał się więc do punktu, podał hasło i zakupił paracetamol. 
Następnie złożył zawiadomienie do Pomorskiego WIF o naruszeniu zakazu 
reklamy aptek... 
 

 

 
Jeśli do apteki zgłosi się pacjent chcący oddać butelkę z resztką antybiotyku, 
która pozostała po terapii, jej pracownicy nie powinni być zaskoczeni. 
Prawdopodobnie taką informację znalazł on w ulotce leku. Póki co taki 
właśnie zapis znalazł się w antybiotyku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas. 
Jakim cudem? 
W Polsce powszechnie uważa się, że przeterminowane lub niezużyte leki 
można oddać w aptece, a obowiązek zagospodarowania tego typu odpadów 
spoczywa Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które 
powinny znaleźć się na terenie każdej gminy. Zgodnie z obowiązującym 
prawem apteka nie ma obowiązku umieszczania pojemnika na odbiór leków. 
Nie ma też prawa przyjmować od pacjenta przeterminowanych lub 
niezużytych preparatów. Jej obowiązkiem jest wyłącznie utylizacja własnych, 
przeterminowanych leków. 
W ulotce tego leku zapisano, że “jeśli po zakończeniu kuracji zgodnie z 
zaleceniami lekarza pozostał jakikolwiek antybiotyk, należy oddać pozostałą 
część do apteki w celu właściwego usunięcia”. Jak to możliwe? URPL 
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wyjaśnia, że produkt ten został zarejestrowany w procedurze europejskiej, w 
której ustalana jest jedna wspólna treść druków produktu obowiązująca we 
wszystkich państwach uczestniczących w tej procedurze. 
No i mamy niezły bałagan. Nie ma przepisów zobowiązujących apteki do 
odbioru takich opakowań od pacjentów, a pacjenci kierując się treścią ulotki 
będą wymuszać na aptekarzach czynność, do wykonania której nie są 
zobowiązani.  
 

 

 
Minister Zdrowia przypomina, że od 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek 
raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) spoczywa na podmiotach prowadzących 
obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty 
apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność 
polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty 
odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na 
dobę. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za uchylanie się od obowiązku 
raportowania danych do ZSMOPL przewidziane są kary, o których mowa w 
art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. karę pieniężną wymierza się w 
wysokości do 50 000 zł, uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzednie 
naruszenie przepisów ustawy. 
Okazuje się, że w czasie standardowych kontroli prowadzonych przez WIF 
wciąż znajdują się podmioty, które nie wywiązują się z tego obowiązku... 
 

 

 
Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła własną platformę edukacyjną – 
„WebinarNIA”. Mają być na niej dostępne certyfikowane szkolenia, za które 
farmaceuci otrzymają punkty edukacyjne. Pierwszy webinar już 9 września. 
Platforma będzie oferować farmaceutom webinary przekazujące rzetelną i 
aktualną wiedzę przydatną w codziennej praktyce zawodowej. 
– Mamy nadzieję, że na bieżąco aktualizowana oferta e-learningowa 
samorządu poprzedzona uważną analizą rynku farmaceutycznego w Polsce i 
na świecie, spełni oczekiwania, a przyznawane za aktywny udział w 
webinarach punkty edukacyjne, stanowić będą jej dopełnienie – mówi prezes 
NRA. 
 

 


