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#14/2021 (09.04.2021) 

 

 

 

Czy korzystaliście już z nowej Giełdy Pomysłów? 

 

 

 

Czy będą zmiany w zasadach finansowania wyrobów medycznych? 

 

 

 

Jeśli dostaliście wiadomość e-mail od Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zachowajcie ostrożność. To może być oszustwo! 

 

 

 

Czy NFZ zapłaci farmaceucie za wsparcie pacjenta w założeniu IKP? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Giełda Pomysłów to popularne wśród farmaceutów narzędzie do 

zgłaszania propozycji zmian w systemie KS-AOW. Nowością jest przede 

wszystkim podgląd na bieżący i planowany harmonogram działań zmierzający 

do udostępnienia najbardziej oczekiwanych pomysłów użytkowników. W 

harmonogramie umieszczone są również bieżące i planowane do realizacji 

pomysły prawodawców oraz pomysły KAMSOFT. 

 

Na stronie OSOZ Tutor został opublikowany film, który przedstawia jak 

w praktyce korzystać z nowej Giełdy Pomysłów: 

https://tutor.osoz.pl/ks-aow-gielda-pomyslow-2-0/ 

 

 

 

 

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia nowelizującego 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 

wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Resort zdrowia 

wprowadza w nim zmiany dotyczące m.in. limitów finansowania środków 

pomocniczych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany m.in. w 

zakresie środków absorpcyjnych lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia. 

Chodzi o pieluchomajtki / pieluchy anatomiczne / majtki chłonne / podkłady 

/ wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie. W przypadku pacjentów 

kwalifikujących się do lp. 100 limit finansowania dotyczący 90 sztuk 

wyrobów medycznych miesięcznie wynosi 77 zł i są dla pacjenta całkowicie 

bezpłatne. Natomiast w przypadku pacjentów kwalifikujących się do lp. 101 

limit finansowania dla 90 sztuk wyrobu medycznego wynosi 90 zł, jednak 

udział własny pacjenta wynosił 30%. 

 

Na czym polegają zmiany? 

Limity finansowe w obu wspomnianych pozycjach zostały ujednolicone, 

ponieważ dotyczą tych samych wyrobów. Udział własny pacjenta w limicie 

dla obu pozycji wykazu ustalono na poziomie 30%. Dokonano podziału na 

dwie podgrupy, w pierwszej: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne i majtki 

chłonne z limitem finansowania 1,70 zł sztuka, w drugiej: podkłady i wkłady 

anatomiczne z limitem finansowania 0,85 zł. sztuka. Dodatkowo w drugiej 

grupie wskazano by minimalna chłonność produktów, które mogą być 

oferowane w refundacji była na poziomie minimum 250 ml. W praktyce 

oznacza to, że pacjenci zapłacą mniej za produkty z podgrupy pierwszej. 

Droższe jednak staną się dla nich produkty z podgrupy drugiej. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Farmaceuci informują, że na służbową pocztę otrzymują maile 

pochodzące rzekomo od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W 

wiadomości jest mowa o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia 

oraz link z sygnaturą sprawy. Nie ulega wątpliwości, że jest to próba 

oszustwa. Po kliknięciu linka z wiadomości, użytkownik jest 

przekierowywany do strony która wygląda jak strona logowania do konta 

Microsoft. Pod żadnym pozorem nie należy podawać w tym miejscu 

swoich danych logowania, gdyż oznacza to przekazanie ich oszustom. 

Przykład widamości przedstawiamy poniżej: 

 

https://tutor.osoz.pl/ks-aow-gielda-pomyslow-2-0/
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O tym, że mail jest oszustwem świadczy kilka elementów: 

• Adres, z którego pochodzi mail ma rozszerzeniem gif.govw.org, podczas 

gdy wszystkie konta mailowe Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

mają rozszerzenie gif.gov.pl 

• Wspomniana w treści maila “Ustawa o Prowadzeniu Obrotu Środkami 

Odurzającymi i Substancjami Psychotropowym” nie istnieje. 

• Podpisany pod mailem Paweł Piotrowski nie jest już Głównym Inspektorem 

Farmaceutycznym. Od lutego funkcję tę pełni Ewa Krajewska 

• Inspekcja farmaceutyczna nigdy nie przesyła tego typu wiadomości drogą 

mailową. Informacje o wszczętych postępowaniach są przekazywane 

tradycyjną pocztą lub za pomocą platformy EPUAP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zakładanie IKP w placówkach POZ jest finansowane ze środków NFZ. 

Niezbędna jest zmiana legislacyjna umożliwiająca zawieranie podobnych 

umów z aptekami. Raport "Opieka farmaceutyczna", który przedstawił 

resort zdrowia, zakłada wdrożenie wybranych usług farmaceutycznych 

realizowanych w aptekach. Przewiduje też kilka rozwiązań, które 

usprawnią pracę systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie zakładają 

wynagrodzenie farmaceutów za wykonane świadczenia. Jednym z nich jest 

wsparcie w zakładaniu Internetowego Konta Pacjenta. IKP daje pacjentowi 

możliwość udostępnienia wybranym zawodom medycznym wglądu do 

dokumentacji medycznej, na którą składają się e-recepty i e-skierowania. 

Dostęp do tych informacji będzie szczególnie cenny dla farmaceutów w 

trakcie wykonywania świadczeń opieki farmaceutycznej; m.in., pozwoli na 

weryfikację informacji o stosowanych aktualnie i wcześniej lekach, a w 

przyszłości również do innych informacji. Pacjent może dać dostęp do IKP 

farmaceucie lub aptece w określonym przez siebie zakresie i na określony 

czas. Ze względu na istotność informacji, znajdujących się już dziś w IKP, dla 

sprawowania opieki farmaceutycznej, warto aby apteki mogły wspierać 

pacjentów w zakładaniu IKP. Zakładanie IKP w placówkach POZ jest 

finansowane ze środków NFZ. Placówki, które podpiszą umowę na realizację 

świadczenia z NFZ funkcjonują, jako punkty potwierdzające, w których 

pacjenci mogą potwierdzić zgłoszenie o aktywacji. Niezbędna jest zmiana 

legislacyjna umożliwiająca zawieranie podobnych umów z aptekami 

świadczącymi opiekę farmaceutyczną. Dzięki temu, w trakcie realizacji 

świadczeń opieki farmaceutycznej mogłaby następować aktywacja IKP. 

Innym z rozwiązań planowanych w ramach wdrażania opieki farmaceutycznej 

do aptek jest finansowanie szkoleń farmaceutów. "Szkolenie farmaceutów 
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wymaga nakładów finansowych, które do tej pory farmaceuci ponosili sami. 

Ze względu na bezprecedensową w historii polskiej farmacji potrzebę szkoleń 

przygotowujących do wykonywania zadań opieki farmaceutycznej, 

Ministerstwo Zdrowia powinno zaplanować budżet, który umożliwi 

współfinansowanie szkoleń na zasadach podobnych do tych obowiązujących 

inne zawody medyczne." - czytamy w raporcie. 

 

 


