
 

Merido NEWS # 24/2021                                                                                                                                                                          1 | S t r o n a  

 
 

#24/2021 (18.06.2021) 

 

 

 

Czy jest już udostępniony KS-BLOZ symulacyjny zawierający 

zmiany od 1 lipca? 

 

 

 

Jakie korzyści daje usługa „Radar Szans Biznesowych” z pakietu 

Dream Team? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Nad jaką nową funkcjonalnością pracuje Centrum e-Zdrowia? 

 

 

 

Jak wyglądała sprzedaż w aptekach na początku czerwca? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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W dniu 17.06.2021 został przez Kamsoft udostępniony KS-BLOZ 

symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”. 

Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu zmian w aptece 

można znaleźć na naszej stronie pod adresem: 

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy co możecie zyskać dzięki usłudze Radar Szans 

Biznesowych w KS-Aptece: 

• Rocznie w KS-BLOZ rejestrowanych jest 12 000 produktów, 

• Ponad 3 000 z nich jest od razu wprowadzana na rynek, są to setki 

produktów miesięcznie, 

• Serwis przeanalizuje portfolio produktów apteki i zderzy tą wiedzę z 

sytuacją w kilkudziesięciu okolicznych aptekach, jeżeli jakieś brandy 

umknęły, system zasugeruje wprowadzenie ich do obrotu 

• ok 27 zł miesięcznie wystarczy, że 1 raz w miesiącu wprowadzimy do 

obrotu taki produkt i wypracowana zostanie dodatkowa marża na 

poziomie 27 zł 

 

 
 

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf


 

Merido NEWS # 24/2021                                                                                                                                                                          3 | S t r o n a  

 
 

Jeśli chcecie wiedzieć jakie produkty, których nie ma na stanie apteki 

sprzedają się w okolicy i zakupić usługę lub uzyskać więcej informacji to 

zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Zmiany w module APW11 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• Okno e-Recepty. Wprowadzono weryfikację danych adresowych 

pacjenta. W przypadku wykrycia braków, przy etykiecie pacjenta 

wyświetlony zostanie trójkącik z ostrzeżeniem. Dodatkowo przy braku 

nazwy miejscowości, kodu pocztowego, numeru domu- danych które 

wymagane są przez SIM, wyświetlone zostanie ostrzeżenie przy 

wyborze recepty do realizacji. 

• Poprawiono przepisywanie identyfikatora pacjenta holenderskiego na 

DRR. W przypadku użycia identyfikatora krajowego program 

zamieniał go na paszport. 

• Przywrócono poprzednią formę zapisu wystawcy Dokumentu 

Realizacji Recepty. Dodano wyświetlanie numeru PESEL technika 

farmaceutycznego w części wizualnej DRR. Usunięto przedrostek z 

tytułem zawodowym. 

 

Zmiany w module APW12 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• Zamówienia łączone, poprawa sortowania dla kolumny cena 

urzędowa. 

• Zamówienia łączone, poprawa algorytmu przypisywania ceny z 

promocji dla danego towaru. 

 

Zmiany w module APW21 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• Poprawa obliczania zestawień zysków - wyodrębnienie usług, 

zaliczek. 

 

Zmiany w module APW23 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• Poprawa w raporcie spójności danych KS-AOW i wysłanych DRR. W 

niektórych przypadkach wykazywana była różnica w kwocie 

zapłaconej, mimo że widoczne wartości były takie same. Błąd 

zaokrągleń liczb zmiennoprzecinkowych. 
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Zmiany w module APW24 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• Poprawa obliczeń w zestawieniach "Analiza sprzedaży z podziałem 

na..", "Sprzedaż->Sumy", "Wskaźniki->Zyski". Ujednolicenie 

zestawień. Poprawa uwzględniania zaliczek i rozliczenia zaliczek, 

usług, korekt, zmniejszenie opłaty i opłaty nocnej. 

 

Zmiany w module APW68 2021.06.16 [2021.2.0.6]: 

• aktualizacja modułu do nowej wersji ZSMOPL 1.25. Poprawa statusu 

TROS57 z błędu na poprawny z ostrzeżeniem. Dla błędnie 

określonych raportów należy jeszcze raz pobrać status. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na stronie Centrum e-Zdrowia pojawiła się informacja o 

przygotowywanej nowej funkcjonalności, czyli zamawianiu e-recept. 

Prace nad nią są już bardzo zaawansowane. Jak to będzie działać? Pacjent, 

w swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) będzie mógł wysłać do lekarza 

POZ zamówienie na ponowne wystawienie wcześniej wystawionej mu już e-

recepty. Przypisanie Pacjenta do lekarza nastąpi na podstawie złożonej 

deklaracji POZ). Lekarz POZ, po pobraniu wystawionej na niego listy 

zamówień e-recept, będzie mógł odrzucić lub zrealizować dane zamówienie 

(wystawić e-receptę). Realizacja zamówienia będzie równoznaczna z 

wystawieniem e-recepty. To placówka POZ będzie mogła zdecydować, czy 

jest już gotowa do obsługi zamówień oraz kiedy jej pacjenci będą mogli 

wysyłać zamówienia. Szczegóły nowej usługi zostaną udostępnione wraz z 

planowaną na drugą połowę czerwca 2021r. dokumentacją integracyjną. 

Funkcjonalność zamawiania e-recept ma na celu optymalizację procesu 

farmakoterapii, szczególnie w przypadkach kontynuacji leczenia (np. 

rekonwalescencja), zmniejszenie koniecznego zaangażowania personelu 

administracyjnego i personelu białego w proces rejestracji na wizytę jak i 

obsługi samej wizyty. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Po 15 dniach czerwca 2021, w porównaniu do 15 pierwszych dni maja, 

rynek odnotował wzrost o 9.3%. Dotyczy to zarówno leków na receptę 

(+8.1%), jak i Non Rx (+10.7%) - wynika z danych PEX 

PharmaSequence.  

 

W podziale na segmenty: 

• OTC +20% 

• suplementy +2.6% 

• wyroby medyczne +11.3% 

• kosmetyki: +9.8% 

• środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i 

żywieniowego +5.8% 

• pozostałe +37.3% 

 

Podobnie jest w przypadku zestawienia 15 dni czerwca z analogicznym 

okresem ubiegłego roku. Tu rynek wzrósł o 25.2 procenta (Rx +18.9%, Non 

Rx +33.7%). 
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W podziale na segmenty: 

• OTC +40.6% 

• suplementy +25.5% 

• wyroby medyczne +36.1% 

• kosmetyki +23.3% 

• środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i 

żywieniowego +15.8% 

• pozostałe +54.8%. 

 


