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#29/2021 (23.07.2021) 

 

 

 

Jak możecie obniżyć koszty płatności bezgotówkowych w aptekach? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy pamiętacie, że od 1 lipca na receptach weterynaryjnych musi być 

umieszczony unikalny numer identyfikujący receptę? 

 

 

 

Czy technik z 15-letnim stażem będzie mógł pracować sam w aptece? 

 

 

 

Jak wyglądała sprzedaż w aptekach na początku lipca? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Jeśli chcecie obniżyć koszty i usprawnić płatności bezgotówkowe w 

aptekach oraz punktach aptecznych wybierzcie ofertę Polskich 

ePłatności. Możecie mieć terminal za 1 zł na 6 m-cy i lepsze warunki 

umowy obsługi płatności bezgotówkowych niż obecnie. Terminale 

płatnicze PeP gwarantują obsługę płatności bezgotówkowych wygodnie, 

bezpiecznie i tanio. Integracja terminala z systemem Kamsoft jest 

bezpłatna. Możecie obsługiwać płatności kartą poprzez system 

sprzedażowy z poziomu stanowiska, bez konieczności wpisywania kwoty 

transakcji na terminalu. Dzięki temu czas procesowania płatności będzie 

szybszy i unikniecie ewentualnych pomyłek, bo kwota jest automatycznie 

przekazywana do terminala. 

 

Wybierając Polskie ePłatności zyskacie wyjątkowe warunki współpracy: 

 

 
 

Jeśli chcecie wybrać terminale Polskich ePłatności już teraz i zyskiwać na 

bezpiecznym przyjmowaniu płatności w aptekach zapraszamy do 

kontaktu z naszym serwisem. 

 

 

 

 
 

 

 

Zmiany w module APW11 2021.07.22 [2021.2.1.5]: 

• Poprawa realizacji e-Recept. W niektórych przypadkach przepisywały 

się częściowo kody z poprzedniej e-Recepty, realizowanej w ramach 

tej samej transakcji. 

• Sprzedaż podstawowa. Poprawiono szybkość wyświetlania funkcji 

[F12] Lista e-recept na formatce kody e-recepty. 

• Poprawa zapisu REGON-u 14 znakowego w przypadku poprawy 

sprzedaży. Program ucinał ostatnią cyfrę przez co na wydruku 

Ewidencji Zrealizowanych Zapotrzebowań w Zestawieniach, nie 

widniała nazwa Placówki wystawiającej Zapotrzebowanie. 

 

Zmiany w module APW23 2021.07.22 [2021.2.1.5]: 

• Poprawa wyświetlania komentarzy w Retaksacji recept. Program 

błędnie oznaczał pozycję z komentarzami po zastosowaniu filtra. 
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Na receptach wystawionych przez lekarza weterynarii na lek zawierający 

środek odurzający, substancję psychotropową, musi być umieszczony 

unikalny numeru identyfikujący receptę. Główny Inspektor 

Farmaceutyczny przypomina, że od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii są 

zobowiązani do umieszczania na receptach weterynaryjnych, na których 

przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję 

psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), unikalnego numeru 

identyfikującego receptę. Zakres tych liczb na wniosek lekarza weterynarii, 

przydziela Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, właściwy ze względu na 

adres zamieszkania wnioskodawcy. Odbiór przydzielonego zakresu liczb, do 

którego dostęp powinna mieć wyłącznie osoba do tego uprawniona, za 

pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego może wiązać się z 

powstaniem ryzyka posłużenia się danymi, pozwalającymi na realizację 

recepty na środki podlegające szczególnemu nadzorowi przez osobę 

nieuprawnioną i wykorzystanie tych środków w celach pozamedycznych 

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że weryfikacji uprawnień osoby 

wystawiającej receptę weterynaryjną można dokonać na stronie Krajowej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl w zakładce 

„Znajdź lekarza weterynarii”. 

 

 

 

 

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek chce pomóc 

w rozwiązaniu problemu braku farmaceutów w aptekach. Obecnie 

przepisy nakładają obowiązek zapewnienia obecności farmaceuty w 

godzinach pracy aptek. IGWPAiA proponuje, by choć przez połowę czasu 

pracy w aptece mógł być w niej obecny tylko technik z 15-letnim stażem 

pracy. Swoją propozycję rozwiązania problemu niedoborów kadrowych 

farmaceutów w aptekach, IGWPAiA przedstawiła swoim członkom na 

Facebooku. Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek chce 

poprzez propozycję rozwiązania “kłopotu z częstym brakiem magistrów na 

zmianie w aptece” doprowadzić do doskonalenia zawodowego, 

unowocześnienia, odświeżenia techników farmaceutycznych. Ministerstwo w 

porozumieniu z GIFem doskonale zdaje sobie sprawę ze skali problemu, przy 

okazji listy leków dopuszczonych do obrotu w punktach delikatnie ten temat 

został poruszony. Tłumaczenie środowiska magistrów, że jest ich po prostu za 

mało już nie wystarcza bo nie zmienia to sytuacji, nie mają też gotowego 

pomysłu, propozycji jak ten problem rozwiązać – wskazuje IGWPAiA. 

Dlatego też IGWPAiA proponuje, aby podzielić techników na trzy grupy: 

1. Technik farmaceutyczny stażysta 

2. Technik farmaceutyczny 

3. Technik farmacji 

Technik farmacji to osoba z udokumentowanym, 15 letnim stażem pracy w 

aptece ogólnodostępnej mogąca pozostać sama w aptece pod warunkiem, że 

przez połowę godzin funkcjonowania apteki obecny jest magister farmacji. 

Nie ma opcji, że zostaje cały dzień sam, podlega kontroli i ma możliwość 

codziennej konsultacji. Technik ten musi zdobywać punkty edukacyjne, 

podobnież jak magistrowie, tutaj bardzo chętnie przyjmą nas wydziały 

farmaceutyczne, szkolenia te będą oczywiście odpłatne i dotyczyły tylko 
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punktów „twardych” – przedstawia swoją wizję IGWPAiA Izba przekonuje, 

że jest to dobre rozwiązanie wychodzące naprzeciw tłumaczeniu, że co roku 

jest zbyt mało miejsc na wydziałach farmaceutycznych. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pierwsze 15 dni lipca 2021, w porównaniu do 15 pierwszych dni czerwca, 

rynek odnotował wzrost o 1.1%. Za wzrosty odpowiadają leki na receptę 

(+3.8%) - wynika z danych PEX PharmaSequence. 

 

"Na plusie" są segmenty: 

• suplementy +2.7% 

• wyroby medyczne +1.2% 

• środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i 

żywieniowego +3.1% 

• pozostałe +1.8% 

 

W przypadku zestawienia 15 dni lipca z analogicznym okresem ubiegłego 

roku, rynek wzrósł o 13 procent (Rx +9.8%, Non Rx +17.3%). 

 

W podziale na segmenty: 

• OTC +18.6% 

• suplementy +22.1% 

• wyroby medyczne +20.8% 

• kosmetyki +3.7% 

• środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i 

żywieniowego +13.6% 

• pozostałe +4.3% 

 

 


