#16/2021 (23.04.2021)

Czy zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu refundowanych leków od 1 maja 2021 roku?
Jak można zabezpieczyć się na wypadek braku Internetu, aby
umożliwić normalne funkcjonowanie apteki?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?
Których leków brakuje w aptekach?
Jak wyglądał obrót statystycznej apteki w marcu?

Czytajcie poniżej....
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Dnia 21 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na
1 maja 2021 roku. Na wykaz refundacyjny składają się:
•
•
•
•
•
•
•

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
2021-05-01.
Podstawy limitu – apteka.
Podstawy limitu - programy lekowe i chemioterapia.
Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta.
Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty.
Chemioterapia 05-2021.
Programy lekowe 05-2021

Link do obwieszczenia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21kwietnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkowspozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobowmedycznych-na-1-maja-2021-r
W dniu 20.04.2021 został przez firmę Kamsoft udostępniony KS-BLOZ
symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”
przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 16 kwietnia
2021 roku. Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu
zmian w aptece można znaleźć na naszej stronie pod adresem:
http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf
Awaria Internetu w aptece praktycznie uniemożliwia jej pracę. Nie
można pobrać e-Recept, zleceń eZWM, wycofać opakowań z NMVS,
odebrać poczty elektronicznej, wysłać zamówienia i przesunięcia MM.
Bywa tak, że operatorzy internetowi potrzebują nawet kilku dni na
usunięcie usterki, co niestety wpływa na generowanie dużych strat
finansowych. Jak można temu zapobiec? Wystarczy zakup routera z
możliwością obsługi Internetu sieci mobilnych oraz karty sim od
operatora sieci komorkowej, w której mamy wystarczający zasięg. Dzięki
takiemu zastosowaniu router wykryje brak Internetu kablowego i
automatycznie przełączy się na Internet mobilny co praktycznie pozwoli
na nieprzewaną prace apteki. Ile to kosztuje? Koszt routera to ok. 300 zł
netto, a Internetu mobilnego od kilkunastu zł na miesiąc.
Jeśli chcą Państwo wykorzystać proponowane przez nasz serwis
rozwiązanie to zapraszamy do kontaktu.
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Zmiany w module APW11 2021.04.21 [2021.1.5.0]):
• eZWM/Wniosek: wybór listy towarów ograniczony do wybranego
kodu sprzętu. Po zaznaczeniu opcji Apw11.2.160 podczas realizacji
zlecenia poprzez Wniosek lub eZWM lista towarów będzie zawężona
do wybranego kodu sprzętu (np. P.101.PM). Zwężanie działa z filtrem
"Wszystkie towary". Wybranie innego filtra (Ctrl+F) wyłącza to
zawężanie.
Zmiany w module APW13 2021.04.21 [2021.1.5.0]):
• Poprawiono błąd braku podsumowania po przyjęciu dokumentu
zakupu.
Zmiany w module APW23 2021.04.21 [2021.1.5.0]):
• Retaksacja recept - dodano możliwość zmiany wysokości okien
podglądu realizacji.
• Retaksacja recept - poprawa błędu MTD: Record not found.
Zmiany w module APW41 2021.04.21 [2021.1.5.0]):
• Dodano opcję Apw11.2.160: "Filtruj listę towarów podczas realizacji
zlecenia po wybranym kodzie sprzętu". Domyślnie opcja wyłączona.
Do listy leków, które odnotowały największe spadki dostępności i nie
mają łatwo dostępnych zamienników, dołączyło kilka farmaceutyków.
Chodzi o preparaty z różnych grup farmakologicznych, używane w
hormonalnej terapii zastępczej, chorobach krążeniowych, antykoncepcji,
migrenie i psychiatrii. Ostatnio, największa liczba pacjentów oczekiwała na
powiadomienia o leku Welbox. W dalszym ciągu, chorzy zainteresowani są
także wznowieniem sprzedaży leku Tegretol CR 200. Poszukiwany jest także
preparat Risendros. Z kolei w maju bądź czerwcu, do placówek aptecznych
powrócić może Ulgastran. Unormowaniu uległa też sytuacja z preparatem
Dexilant. Nowe leki na liście braków to: Angeliq, Bewim, Depo-Provera,
Relpax i Rudotel. Z listy braków z lutego, wykreślić można było 8 pozycji,
przeważnie za sprawą zwiększenia ich dostępności w aptekach. Są wśród nich:
Amantix, Condyline, Dexilant 30 mg, Dexilant 60 mg, Flixotide zawiesina
2mg/2ml, Flixotide zawiesina 0,5 mg/2ml, Mecortolon oraz Viru-Pos. Leki
Flixotide mają być, jak twierdzi producent, dostępne w hurtowniach
faramceutycznych. Brakuje również leków Nitresan, Febrofen oraz
Minesulin.
W marcu br. apteczna sprzedaż leków zwiększyła się o 578.1 mln zł
(+19.6%) wobec poprzedniego miesiąca. Według najnowszej analizy PEX
PharmaSequence. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość
monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych
segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.4 mln zł
(+16.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 7.8 mln zł (+0.9%), a
sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 409.5 mln zł (+37%).
Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 23.7 zł i spadła o 0.1% w
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porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu
2020r. cena wzrosła o 10.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych
to 29.6 zł (wzrost o 2.7% vs marzec 2020), średnia cena produktów z recept
pełnopłatnych to 30.1 zł (wzrost o 9.2% vs marzec 2020), średnia cena
detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.4 zł (wzrost o 11% vs marzec 2020).
Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 24.9% i
była niższa o 2.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r.,
a w porównaniu do lutego marża wzrosła o 1%. W marcu refundacja leków
osiągnęła wartość 850 mln zł, tj. o 14.3% mniej niż w analogicznym okresie
2020 roku. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w
marcu 24.1% i był niższy o 0.6 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca
oraz i taki sam w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Według
prognozy sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie
38.9 mld zł, o 3.2% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana
wartość refundacji wyniesie 9.7 mld zł (+3.2% w stosunku do 2020 roku).
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