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#28/2021 (16.07.2021) 

 

 

 

Kiedy mogą wystąpić problemy z realizacją e-recept i wysyłką DRR? 

 

 

 

Czy wiecie o zmianie cenników produktów na wyroby medyczne od 1 

września 2021? 

 

 

 

Dlaczego hasła Kowal wygasają? Jak można dokonać zmiany hasła, 

wymuszenia zmiany hasła lub odblokowania konta Kowal? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach? 

 

  

 

Czy lekarze stracą uprawnienia do wpisywania „nie zamieniać” na 

recepcie? 

 

 

 

Czy gazetka z pieczątką apteki narusza zakaz reklamy? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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W terminie od 17.07.2021 (sobota) od godz. 22:00 do 18.07.2021 do godz. 

4:00 (niedziela) prowadzone będą prace serwisowe dot. systemu e-

zdrowie (P1), przez co w tym czasie może wystąpić przerwa w dostępie do 

wszystkich e-usług systemu (m. in. e-recepta, DRR).  

 

 
 

 

 

Od 1 września 2021 r. Essity wprowadza nowy cennik refundacyjny 

produktów Tena. W nowym wykazie zostały dokonane zmiany cen większości 

produktów. Nowy cennik Essity możecie zobaczyć pod adresem: 

http://www.merido.pl/apteki/Cennik_Refundacyjny_Tena_01_09_2021.pdf 

 

Hartmann poinformował, że w związku ze wzrostem cen surowców, 

kosztów procesów produkcyjnych oraz zasobów ludzkich, od 1 września 

2021 r. ulegają zmianie ceny zakupu asortymentu z zakresu inkontynencji 

oraz sugerowane ceny sprzedaży wyrobów medycznych objętych 

refundacją dla pacjentów. Nowy cennik Hartmann możecie zobaczyć pod 

adresem: 

http://www.merido.pl/apteki/Cennik_Refundacyjny_Hartmann_01_09_2021.

pdf 

 

Ważna informacja: zgodnie z obowiązującymi przepisami cennik należy 

aneksować na 30 dni, przed dniem obowiązywania wprowadzanej 

zmiany.  W związku z tym, aby nowy cennik obowiązywał od 1 września 

2021 roku, aneks powinien wpłynąć do NFZ najpóźniej 30 lipca 2021 r.  

 

 

 

Hasło do systemu PLMVS (Kowal), w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

wymaga zmiany nie rzadziej niż raz na rok. Przed datą wygaśnięcia hasła, 

Kowal wysyła powiadomienie na adres e-mail wskazany w Rejestrach 

Medycznych lub zgłoszony do Fundacji KOWAL. Zmianę hasła można 

dokonać samodzielnie również z innych powodów, np. gdy zostanie ono 

utracone.  

 

W sytuacji gdy zbliża się koniec terminu ważności starego hasła w KS-

Aptece pojawia się komunikat o konieczności zmiany hasła. Nowe hasło 

można zdefiniować bezpośrednio w KS-Aptece. Hasło do systemu PLMVS 

musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej dużej 

oraz małej litery, cyfry oraz znaku specjalnego (każdy znak inny od liter i cyfr 

np. ! bądź €). 

 

W przypadku komunikatu o zablokowanym koncie należy wypełnić 

formularz  poprzez Platformę Zgłoszeniową 

https://portal.nmvo.pl/witamy. 

 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w komunikacie Kowal pod 

adresem: https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/zmiana-reset-hasla-plmvs/. 

 

 

http://www.merido.pl/apteki/Cennik_Refundacyjny_Tena_01_09_2021.pdf
http://www.merido.pl/apteki/Cennik_Refundacyjny_Hartmann_01_09_2021.pdf
http://www.merido.pl/apteki/Cennik_Refundacyjny_Hartmann_01_09_2021.pdf
https://portal.nmvo.pl/witamy
https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/zmiana-reset-hasla-plmvs/
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Zmiany w module APW11 2021.07.16 [2021.2.1.3]: 

• Poprawiono funkcję podziału pozycji w kolejce. Podział leku 

refundowanego powodował wpisanie dla podzielonych pozycji zapłatę 

bez uwzględnienia zniżek. 

• Poprawiono obsługę uprawnienia do wydawania z kolejki towarów z 

szafki A przez techników. W niektórych przypadkach uprawnienie nie 

działało. 

• Integracja terminali płatniczych Polskie ePłatności: obsługa wydruku 

ostatniej transakcji wykonanej na terminalu 

• KtoMaLek: Modyfikacje procesu obsługi rezerwacji. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerstwo Zdrowia planuje uchylić przepis, który pozwala lekarzom 

na zablokowanie możliwości wydania w aptece tańszego odpowiednika 

leku. W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej z Prawa 

farmaceutycznego usunięty zostaje zapis pozwalający lekarzom oznaczać 

recepty znacznikiem „nie zamieniać. Skąd wzięła się taka decyzja MZ? W 

uzasadnieniu projektu możemy przeczytać: „Powyższa regulacja jest 

nadużywana przez lekarzy, którzy wypisują droższe leki pozbawiając pacjenta 

wyboru w aptece produktu, do którego nie musiałby dopłacać albo który by 

był dla niego najtańszym lekiem.”. Projekt został oddany do konsultacji 

publicznych. Więcej informacji na temat tego projektu możecie znaleźc na 

stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348505/katalog/12799488#12799488 

 

 

 

 

Opolski WIF nałożył na aptekę karę w wysokości 10 000 zł za 

dystrybuowanie na ekspedycji gazetek z cenami i opisem wybranych 

produktów oraz zawierających pieczątkę z nazwą, adresem i godzinami 

otwarcia apteki. Według ustaleń WIF w skali miesiąca było 

dystrybuowanych 2000 egzemplarzy tej gazetki. GIF wskazał, że z 

perspektywy przeciętnego czytelnika, gazetka, jawi się jako jeden 

(całościowy, złożony) przekaz. Odbiorca może skojarzyć reklamy 

przedstawionych w gazetce produktów z ofertą (asortymentową, jak również 

cenową) apteki, w której umieszczane są gazetki. Dlatego w ocenie GIF 

działania spółki miały na celu obejście przepisów prawa dotyczących zakazu 

prowadzenia reklamy aptek i ich działalności. W maju tego roku Naczelny Sąd 

Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną przedsiębiorcy, nie uznając jego 

zarzutów wobec Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348505/katalog/12799488#12799488

