
 

Merido NEWS # 23/2021                                                                                                                                                                          1 | S t r o n a  

 
 

#23/2021 (11.06.2021) 

 

 

 

Jakie błędne ostrzeżenia do raportów ZSMOPL zaczęły pojawiać się 

w aptekach? 

 

 

 

Jakie korzyści daje usługa „Reduktor Opóźnień Decyzyjnych” z 

pakietu Dream Team? 

 

 

 

W jaki sposób wydrukować fakturę zbiorczą bezpośrednio z 

poprawy sprzedaży w KS-Aptece? 

 

 

 

Czy termin ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego przez 

Ministerstwo Zdrowia zostanie wydłużony? 

 

 

 

Jakie warunki muszą spełnić apteki, aby przeprowadzać szczepienia 

przeciw COVID-19? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Od wdrożenia wersji 1.25 ZSMOPL w dniu 9 czerwca zaczęły pojawiać 

się błędne ostrzeżenia do raportów dotyczące produktów 

weterynaryjnych: 

 

 
 

Ostrzeżenia są błędne, ponieważ produkty, których dotyczą nie są 

produktami weterynaryjnymi. Ostrzeżenia można zignorować do czasu 

poprawy błędu przez CSIOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy co możecie zyskać dzięki usłudze Reduktor 

Opóźnień Decyzyjnych w KS-Aptece: 

• Informacja o rozbieżnościach pomiędzy ceną sprzedaży w aptece a 

średnią w najbliższym otoczeniu podczas wyceny produktu, 

• Unikanie zbytniego podnoszenia cen co może przełożyć się na 

budowanie wrażenia, że apteka jest „droga”, 

• Dostęp do średnich cen w regionie w oknie APW11.Sprzedaż  

• ok 27 zł miesięcznie wystarczy, że w ciągu miesiąca wypracowana 

zostanie dodatkowa marża, 

• ok 27 zł miesięcznie wystarczy, że raz w tygodniu te informacje 

pomogą przekonać pacjenta, że proponowana cena jest rynkowa i 

zakup się spłaca (wypracowana marża na poziomie 27 zł). 

 

 
 

Co więcej w KS-Aptece będą wyświetlały się komunikaty dynamiczne, w 

których znajdują się informacje: 

• Ile apteka jest droższa w kontekście wszystkich produktów w obrocie, 

• Ile apteka jest droższa na poziomie określonej kategorii, 
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• Na jakich produktach cena apteki najbardziej odbiega od ceny 

najbliższego otoczenia. 

 

  
 

Jeśli chcecie na bieżąco dostosowywać ceny produktów do sytuacji 

rynkowej co może mieć przełożenie na zyski apteki i zakupić usługę lub 

uzyskać więcej informacji to zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

W KS-Aptece jest możliwość wydruku faktury zbiorczej z poziomu 

poprawy sprzedaży za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+F. 
 

 
 

Po zatwierdzeniu [ENT] OK należy wybrać paragony przypisane do danego 

odbiorcy, dla których chcemy wystawić fakturę przez [ENT] Dodaj. W 

wyświetlonym oknie ustalamy okres sprzedaży oraz klienta i zatwierdzamy 

[F2] Ok. 
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Po wybraniu paragonów [Ins] Zazn. i zatwierdzeniu [F2] Ok. można 

wydrukować fakturę zbiorczą [F10] Drukuj. 

 

 
 

 
 

 

Ministerstwo zdrowia proponuje wydłużenie terminu ogłaszania 

obwieszczenia refundacyjnego z dwóch miesięcy do trzech miesięcy. Rząd 

przedstawił projekt ustawy o refundacji leków, który obejmuje kompleksowy 

przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenie rozwiązań 

umożliwiających poprawę tych przepisów, które w obecnym kształcie nie 

funkcjonują prawidłowo. Jak podano w uzasadnieniu, wiele 

zaproponowanych zmian wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów, które 

obecnie budzą wątpliwości interpretacyjne. Projekt jest także odpowiedzią na 

wnioski kierowane do ministra zdrowia od przedsiębiorców obecnych na 

rynku farmaceutycznym, pacjentów i innych grup społecznych, na których 

funkcjonowanie wpływają przepisy nowelizowanej ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
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żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. 

zm.). Projekt jest też odpowiedzią na postulowane od dawna wprowadzenie 

mechanizmów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lekowego RP. 

Niezmiennym faktem od lat pozostaje stale rosnący popyt na świadczenia 

zdrowotne, w tym świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 

publicznych. Jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz 

wydłużeniem oczekiwanej długości życia. Ponadto rosną koszty terapii 

wynikające m.in. z wprowadzania na rynek coraz bardziej zaawansowanych 

terapii oraz coraz bardziej przewlekłym charakterem i procesem 

terapeutycznym wielu chorób. Powyższe elementy powodują, że ważnym 

zagadnieniem polityki zdrowotnej, w tym polityki lekowej, jest dbałość o 

stabilność finansową systemu opieki zdrowotnej. Proponowane rozwiązania 

mają na celu poprawę dla pacjentów w zakresie zapewniania dostępu do 

produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności, jakości i 

bezpieczeństwie stosowanych w zapobieganiu i leczeniu chorób w lecznictwie 

zamkniętym i otwartym, w tym dostępności ekonomicznej. Jednocześnie 

zgodnie z zasadą gospodarności, leki refundowane ze środków publicznych 

powinny spełniać warunek efektywności kosztowej, a ich finansowane 

mieścić się w ramach aktualnych możliwości budżetowych płatnika. 

Głównym celem projektu ustawy w odniesieniu do dostępności refundacyjnej 

jest systematyczna poprawa stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji 

wydatków publicznych zapewniających możliwie najszerszy dostęp do 

skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii. Jednym z 

podstawowych aspektów wprowadzanych zmian jest wzrost dostępności, 

zmierzający do możliwie największego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

pacjentów. Jest on osiągany z jednej strony przez systematyczne zwiększanie 

liczby kosztowo efektywnych leków finansowanych ze środków publicznych, 

spadek poziomu współpłacenia pacjenta, a z drugiej strony przez skrócenie 

czasu wejścia leków na rynek. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

8 czerwca br. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien 

odpowiadać lokal apteki. Tym samym po spełnieniu określonych w 

dokumencie warunków, istnieje możliwość wykonywania szczepień 

ochronnych przeciw COVID-19 w aptekach. Zgodnie z rozporządzeniem, 

szczepienia w aptekach mogą zostać przeprowadzane, po spełnieniu 

określonych warunków, w dwóch pomieszczeniach apteki: pomieszczeniu 

administracyjno-szkoleniowym i izbie ekspedycyjnej. Warunkami 

koniecznymi do spełnienia w przypadku świadczenia usługi przez aptekę w 

pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym są: zachowanie rozdziału 

czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie, 

pisemna procedura określająca zasady dostępu i korzystania z pomieszczenia 

gwarantująca pacjentom bezpieczeństwa oraz poszanowanie intymności i 

godności oraz umożliwiająca niezakłócone wykonywanie czynności w innych 

pomieszczeniach apteki. Warunkami koniecznymi do spełnienia w przypadku 

wykonywania szczepień w izbie ekspedycyjnej apteki są natomiast: 

wydzielenie obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie 

intymności i godności pacjentów oraz w przypadku, gdy wydzielenie to nie 
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jest możliwe, konieczne jest wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego 

wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez 

uszczerbku czasowego na wykonywanie innych zadań zgodnie z jej 

zasadniczym przeznaczeniem. Rozporządzenie ściśle określa również 

podstawowe wyposażenie jakie musi posiadać apteka, która będzie 

przeprowadzać szczepienia. W jego skład wchodzi: 

• stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu 

wykonywanych szczepień; 

• zestaw do wykonywania iniekcji; 

• zestaw do wykonania opatrunków; 

• pakiety odkażające i dezynfekcyjne; 

• dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym; 

• środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice); 

• pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte 

ręczniki; 

• pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne 

materiały medyczne; 

• adrenalina do wstrzykiwań o stężeniu zgodnym z przyjętymi 

standardami, niezbędna w przypadku wystąpienia wstrząsu 

anafilaktycznego u pacjenta; 

• termometr bezdotykowy; 

• sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką (poza 

sprzętem służącym do sprzedaży aptecznej). 

 

Apteka zobowiązana jest również od utylizacji odpadów medycznych 

poszczepiennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 


