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#20/2021 (21.05.2021) 

 

 

 

Co zmieniło się podczas realizacji świadczeń na Portalu AP-ZZ? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Kiedy będzie przerwa w systemach informatycznych podkarpackiego 

oddziału NFZ? 

 

 

 

Czy widzieliście odpowiedzi na opracowane przez GIF pytania na 

temat Ustawy o Zawodzie Farmaceuty? 

 

 

 

Czy znacie aplikację mojeIKP na smartfon lub tablet? 

 

 

 

Jak prezentuje się wartość sprzedaży w aptekach w połowie maja 

2021? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Ukazał się komunikat dotyczący zmiany w systemie eZWM. Zmiana 

dotyczy potwierdzeniu prawa do świadczeń. Prosimy o zapoznanie się z 

komunikatem Centrali dotyczącym realizacji zleceń na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne. Treść komunikatu możecie zobaczyć w poniższym 

linku: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-

swiadczeniodawcow,7984.html 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zmiany w module APW11 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Sprzedaż podstawowa. Okno NMVS. Dodanie możliwości kopiowania 

danych poprzez Ctrl+C z okna zawierającego alerty i komunikaty z 

KOWAL-a. 

• eZWM - poprawiono liczenie refundacji dla kodu sprzętu: P.090, P.094, 

P.095, P.096 z uprawnieniem 47xx. 

• eZWM - przekazywanie do systemu eZWM informacji o numerze serii 

dla zleceń zaopatrzenia jednorazowego. 

 

Zmiany w module APW12 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Poprawa rozliczenia sprzedaży, usunięto zaliczki i rozliczenie zaliczek 

na: 

            - lista braków - wykres sprzedaży leku, 

            - wykres rozchodu towaru, 

            - sprzedaż leku po kliknięciu na słupek na wykresie. 

• Zamówienia łączone: poprawa błędu z przeskakiwaniem do ostatniej 

pozycji podczas wprowadzania ilości. 

 

Zmiany w module APW13 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• W "Kontroli dokumentów zakupu" zmieniono priorytet działania opcji 

"Weryfikacja w systemie NMVS". Nadrzędną staje się opcja w APW41. 

Zmienianie ręcznie opcji w oknie "Kontroli dokumentów zakupu" nie 

wypływa na opcję w APW41. 

 

Zmiany w module APW21 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Wyroby medyczne (środki pomocnicze): poprawiono mechanizm 

przepisywania powiązań produktów umowy z towarami aptecznymi 

na podstawie wskazanej umowy. Poprawiony mechanizm wiąże 

produkty po dodatkowych atrybutach towaru (nazwa, producent, 

model). Uruchamiany jest w momencie wczytywania nowej umowy 

(lub aneksu) lub ręcznie (po zaczytanej umowie) w oknie "Produkty 

handlowe środków pomocniczych z umowy", przycisk Ctrl+P. 

 

Zmiany w module APW23 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Przegląd sprzedaży w okresie czasu, usunięto zaliczki i rozliczenie 

zaliczek. 

• Wydruk książki kontroli narkotyków i psychotropów: poprawka 

obcinania treści z kolumny uwagi. 

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7984.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7984.html
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Zmiany w module APW24 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Dodano kolumnę BLOZ oraz wydruk graficzny na zestawieniu 

"Analiza sprzedaży leków". 

 

Zmiany w module APW41 (2021.05.19 [2021.2.0.0]): 

• Dodano opcję APW24.1.7 "Wydruk graficzny Analizy sprzedaży 

leków". Opcja domyślnie nieaktywna. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Według komunikatu Podkarpackiego Oddziału NFZ będą prowadzone 

prace serwisowe w systemie informatycznym, w dniach: 

21.05.2021 (piątek) w godzinach 17:00 – 22:00 

22.05.2021 (sobota) w godzinach 8:00 – 16:00 

 

W tym czasie wystąpią przerwy w działaniu portali oraz rozliczaniu 

świadczeń. 

 

 

 
 

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotował odpowiedzi na 

najczęściej zadawane pytania dot. zmian w przepisach ustawy prawo 

farmaceutyczne, które zostały wprowadzone ustawą o zawodzie 

farmaceuty. Z opracowania GIF dowiecie się np.: 

• Jakie wymagania musi spełniać farmaceuta, aby objąć funkcję 

kierownika apteki ogólnodostępnej? 

• Czy z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o 

zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97), tj. z dniem 16 

kwietnia 2021 r., kierownik apteki ogólnodostępnej może być 

zatrudniony na część etatu, np. na 1/2 etatu? 

• Jakie wymagania musi spełniać farmaceuta, aby świadczyć usługi 

farmaceutyczne? 

 

Poniżej znajduje się link do wszytkich pytań i odpowiedzi: 

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-

farmaceuty 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

MojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do 

niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Można ją 

pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. 

 

Aplikacja umożliwia: 

• szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19, 

• łatwe wyszukiwanie e-recept i e-skierowań, 

• odbieranie powiadomień o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, 

wysyłanych bezpośrednio na telefon. Dotyczy to także e-recept i e-

skierowań wystawionych dzieciom czy ewentualnie bliskiej osobie, która 

upoważniła Cię do swojego Internetowego Konta Pacjenta, 

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-farmaceuty
https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi---ustawa-o-zawodzie-farmaceuty
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 • wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu (bez 

konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL), 

• sprawdzanie ulotki i dawkowania przepisanego leku, 

• sprawdzenie, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta na podstawie 

zarejestrowanego e-skierowania, 

• pobieranie e-recept i e-skierowań na urządzenie mobilne w formie pdf z 

plikiem do wydruku, aby można je było wysłać do innej osoby przy pomocy 

np. poczty internetowej lub komunikatorów internetowych, takich jak SMS 

czy Messenger. 

 

 
 

Po zainstalowaniu aplikacji pierwszy raz należy się zalogować profilem 

zaufanym lub kontem w określonym banku, podobnie jak przy logowaniu na 

Internetowe Konto Pacjenta. Ustawia się kod PIN, taki, by później używać go 

przy kolejnych logowaniach do aplikacji. 

 

 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, wartość sprzedaży w aptekach rośnie 

zarówno dla leków na receptę, jak i OTC. Analiza firmy PEX 

PharmaSequence pokazuje, jak przedstawia się sytuacja na rynku sprzedaży 

w aptekach po pierwszych 16 dniach maja 2021 roku. I tak, w porównaniu z 

rokiem 2020, ogólna wartość sprzedaży wzrosła o 15,3%, a wzrosty 

odnotowano we wszystkich segmentach: w przypadku leków na receptę o 

10,9%, a w przypadku leków bez recepty – o 21%. Wartość sprzedaży leków 

OTC miała natomiast wzrosnąć o 24,1%, suplementów – o 16,4%, wyrobów 

medycznych – o 24,6%, kosmetyków – o 19,8%, środ. diet. spec. przez. – o 

9,9%, a pozostałych produktów – o 1,5% 

 

 


