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Jakie ważne zmiany znajdziemy w nowej liście refundacyjnej 
obowiązującej od 1 marca 2020? W jaki sposób zatwierdzić 
zmiany list refundacyjnych w programie KS-Apteka? 
 

 

 
W jaki sposób będzie wyglądała obsługa elektronicznego 
zestawienia zbiorczego dot. refundacji leków? Czy w ten sposób 
rozliczymy refundację za II połowę lutego?  
 

 

 
Co to jest koronawirus SARS-Cov-2? Jakie są objawy choroby 
COVID-19? Jakie są zalecenia WHO w celu ochrony przed 
koronawirusem? Jaka jest śmiertelność wśród zarażonych 
pacjentów? Do których państw GIS odradza podróżowanie? 
Dlaczego stosowanie maseczek przez osoby zdrowe niewiele 
pomaga? Jaki jest numer infolinii NFZ ws. koronawirusa? 
 

 

 
Czy na waszych fakturach i paragonach drukuje się numer BDO? 
 

 

 
Czy wiecie, że aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co 
najmniej 5 leków dziennie? Jak zwrócić uwagę seniorów na liczbę 
przyjmowanych leków i zminimalizować ryzyko nadmiernego i 
niekontrolowanego oddziaływania farmakologii na ich zdrowie i 
życie? 
 

 

 
Czy statystycznie wartość sprzedaży w aptece rośnie. A czy marża 
apteczna rośnie czy spada? Czy liczba aptek nadal spada? Jaka 
liczba aptek wg Ministerstwa Zdrowia jest optymalna?  
 

 
Czytajcie poniżej.... 
  



 

Merido NEWS # 9/2020                                                                                                                                                                             2 | S t r o n a  
 

 

 

 
Aby dowiedzieć się jakie leki zostaną objęte refundacją, jakie leki 
znikają z wykazu refundacyjnego, za które leki pacjenci zapłacą 
mniej a za które więcej - zachęcamy do zapoznania się z 
opracowaniem serwisu GdziePoLek: 
https://www.gdziepolek.pl/blog/co-nowego-w-refundacji-lekow-
zmiany-od-marca-2020. 
 
Jak zatwierdzić zmiany list refundacyjnych w KS-Aptece? 
Informacje znajdziecie w instrukcji na naszej stronie internetowej: 
www.apteki.merido.pl 
 

 

 
Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego dot. refundacji 
leków funkcjonuje już na Portalu NFZ i SZOI, czyli możecie w ten 
sposób rozliczyć już najbliższą refundację za II połowę lutego. Jak 
wygenerować eZestawienie, jak podpisać je Profilem Zaufanym 
ePUAP, a jak kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w jaki 
sposób przesłać podpisane zestawienie do NFZ? Szczegółową 
instrukcję postępowania z eZestawieniami znajdziecie na naszej 
stronie internetowej: 
 www.apteki.merido.pl 
 

 

 
NFZ uruchomił specjalną infolinię dotyczącą postępowania w 
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – numer 800 190 590 
czynny jest całą dobę. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej 
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki 
przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób, do zgonów 
dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie 
ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną 
odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności 
przewlekłe. 
 
Obecnie w polskich szpitalach przebywa 74 osoby z podejrzeniem 
koronawirusa i aktualnie trwają badania próbek, a 1570 kolejnych 
osób jest monitorowanych przez służby sanitarne (są poddane izolacji 
w domach). Wiele z nich to turyści, którzy w ostatnich dniach wrócili z 
Włoch. 
 
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki 
zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się 
niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej 
maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być 
połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym 
higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz 
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unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr 
odległości). 
 
Jakie podjąć środki bezpieczeństwa, co zrobić w przypadku 
podejrzenia zarażenia koronawirusem? Odpowiedzi na te pytania 
znajdziecie na stronie opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia:  
https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-
koronawirusie.html 
 
Wg komunikatu Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca 
podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, 
Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Łącznie 
w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r. odnotowano 82 
132 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 801 zgonów (3,4 
%). Więcej informacji znajdziecie w komunikacie GIS pod adresem: 
 https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-
warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-
oraz-who/ 
 
Amerykański Johns Hopkins University w Baltimore opracował i 
udostępnił interaktywną mapę, na której można (niemal w czasie 
rzeczywistym) śledzić rozprzestrzenianie się wirusa. Sprawdzić można 
nie tylko liczbę zakażonych i zmarłych, ale również liczbę ozdrowieńców 
w poszczególnych krajach i regionach. Danych dostarczają: WHO, CDC, 
ECDC, NHC i DXY. Link do strony i mapy:  
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fb
clid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-
58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467
b48e9ecf6 
 

 

 
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 numer BDO roku musi być 
umieszczany na dokumentach (faktury, paragony). Jeśli macie już 
nadany numer, ale nie drukuje się on na fakturach i paragonach z 
KS-Apteki prosimy o kontakt z naszym serwisem. Jeśli złożyliście 
wniosek, ale nadal czekacie na nadanie numeru, prosimy o kontakt 
jeśli będziecie mieć już nadany numer BDO. 
                                                                                       

 

 
Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków 
dziennie. Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane 
polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i 
wzajemnych interakcji. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z 
Naczelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską rozpoczynają 
akcję edukacyjną, która zwróci uwagę seniorów na liczbę 
przyjmowanych leków i zminimalizuje ryzyko nadmiernego i 
niekontrolowanego oddziaływania farmakologii na ich zdrowie i 
życie. W ramach akcji, w każdy czwartek marca br., w Oddziałach 
Wojewódzkich NFZ będą dyżurować farmaceuci, którzy bezpłatnie 



 

Merido NEWS # 9/2020                                                                                                                                                                             4 | S t r o n a  
 

doradzą pacjentom, jak właściwie przyjmować medykamenty. Pacjenci 
otrzymają też 8-stronicowy magazyn (wersja elektroniczna do pobrania 
poniżej), z którego dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie zażywać leki, jak 
je przechowywać i jakie interakcje może wywołać stosowanie wielu 
leków. Link do publikacji: „Magazyn NFZ - Wszystko, co musisz 
wiedzieć o polipragmazji” (plik PDF): 
https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7
598/1/nfz_magazyn_polipragmazja_small.pdf 
 

 

 
Rynek apteczny w styczniu 2020 roku zanotował sprzedaż na 
poziomie 3.423 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego 
okresu 2019 wzrosła o 116.3 mln zł (+3.5%) - wynika z analizy PEX 
PharmaSequence. Obrót statystycznej apteki w styczniu 2020 
wyniósł 247 tys. zł, był to wzrost o 9.1% względem stycznia 2019 roku. 
Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 
24.7% i była niższa o 0.3% w porównaniu do marży w styczniu 2019 
r., a w porównaniu do grudnia marża spadła o 0.5%. Pełny raport 
PEX za styczeń 2020 roku dostępny jest pod adresem: 
https://www.pexps.pl/files/upload/files/PEX_RaportMiesieczny_WWW
_20200224.pdf 
 
Jak możecie zauważyć na poniższym wykresie liczba apteka od wielu 
miesięcy spada w podobnym tempie. „Szacuje się, że w Polsce podaż 
10.000 aptek w pełni odpowiadałaby krajowemu popytowi.” - 
informuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na 
interpelację poselską. Średnio na jedną aptekę przypada w naszym 
kraju około 2750 osób. Średnia Unii Europejskiej to nawet 4300-4500 
osób przypadających na jedną aptekę. 
 

 
 
 
 


