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#32/2021 (13.08.2021) 

 

 

 

Których leków brakuje obecnie w aptekach? 

 

 

 

Jakie ciekawe funkcje oferuje Internetowe Konto Pacjenta? 

 

 

 

Które grupy zawodowe będą mogły w nadchodzącym sezonie bezpłatnie 

zaszczepić się przeciw grypie? 

 

  

 

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

 

 

 

Jak wygląda stan zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród zawodów 

medycznych? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Portal gdziepolek.pl przygotował raport, który przedstawia sytuację na 

rynku leków w sierpniu bieżącego roku. Portal określił listę 21 pozycji, 

które wydają się szczególnie problematyczne. Portal dodał do sierpniowej 

listy pięć pozycji leków na receptę, których dostępność zmniejszyła się w 

sposób istotny, a także nie posiadają one łatwo dostępnych alternatyw. Są 

to: Clostilbegyt, Cyclo-Progynova, Depo-Provera, Infanrix Hexa oraz 

Trazodon Neuraxpharm. Poniżej znajduje się lista brakujących leków na 

sierpień 2021 wraz z informację o zmianie dostępności. 

 

 
 
Źródło: https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-sierpien-2021 

 

 

 
 

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie dostępne na stronie 

www.pacjent.gov.pl, które ma ułatwić wygodne korzystanie z usług 

cyfrowych i uporządkować rozproszone informacje medyczne o stanie 

zdrowia pacjenta w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto 

posiada numer PESEL. 
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Na koncie IKP można znaleźć informację o: 

• wszystkich e-receptach (niezależnie od statusu) i receptach 

papierowych zrealizowanych od stycznia 2019 r.; 

• wszystkich e-skierowaniach (niezależnie od statusu); 

• historii zaraportowanych zdarzeń medycznych (zarówno 

finansowanych ze środków publicznych, jak również w ramach 

świadczeń komercyjnych); 

• historii świadczeń zdrowotnych odbytych w ramach NFZ od 2008 r. 

(tj. refundowane recepty, skierowania do uzdrowisk, wizyty, zabiegi 

endoprotezoplastyki, wyroby medyczne itp.); 

• niektórych zaplanowanych zabiegach, operacjach i wizytach, które są 

raportowane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach list 

oczekujących; 

• potwierdzeniu przez NFZ prawa do świadczeń m.in. wysokości 

opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki; 

• otrzymanych e-zwolnieniach. 

 

Poprzez IKP mamy możliwość: 

• uprawnienia bliskiej osoby do wglądu do danych w IKP; 

• udostępnienia placówce lub pracownikowi medycznemu 

elektronicznych dokumentów medycznych udostępnionych na IKP 

(m.in. e-recept, e-skierowań); 

• wyrażenia zgody na dostęp do informacji o stanie zdrowia i 

dokumentów medycznych dostępnych w placówkach innym 

podmiotom lub osobie bliskiej; 

• zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ; 

• złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ; 

• zobaczenia wyniku testu na koronawirusa, informacji o dacie 

obowiązku przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej oraz 

pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) 

 

 

 

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący 

szczepień przeciw grypie w nadchodzącym sezonie 2021/2022. Wynika z 

niego, że bezpłatnie przeciwko grypie będą mogły zaszczepić się osoby 

zatrudnione w podmiotach leczniczych, farmaceuci i technicy 

farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych. Bezpłatne 

szczepionki otrzymają osoby po 75 roku życia oraz m.in. osoby zatrudnione 

w jednostkach pomocy społecznej lub zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Na 

bezpłatne szczepienia mogą liczyć również pacjenci zakładów opiekuńczo-

leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i oddziałów 

medycyny paliatywnej, rezydenci DPS, nauczyciele, wychowawcy, 

pracownicy pedagogiczni, nauczyciele akademiccy, osoby prowadzące 

zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych. 
Ministerstwo ma zamiar bezpłatnie zaszczepić również funkcjonariuszy służb 

mundurowych. 
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Zmiany w module APW11 2021.08.09 [2021.2.1.8] 

• Sprzedaż wiązana: optymalizacja zapytania SQL podczas inicjalizacji 

• Podstawowa sprzedaż leków: poprawa procesu wystawiania faktury, 

gdzie przy niektórych ustawieniach zapisanie/wydrukowanie faktury 

nie kończyło się podsumowaniem sprzedaży. 
 

 

 

 

Wśród farmaceutów po dwóch dawkach szczepionek przeciw COVID-19 

jest 88,39 proc. osób, a jedną dawkę szczepionki przyjęło 94,82 proc.  

farmaceutów. Dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 ma za sobą ponad 

93,24 proc proc. lekarzy oraz 88,90 proc. pielęgniarek. W grupie zawodowej 

położnych dwiema dawkami zaszczepionych jest 89,75 proc. osób. Wśród 

dentystów dwie dawki szczepionki ma za sobą 90,14 proc. osób. Wśród 

fizjoterapeutów dwie dawki szczepionki przyjęło 63,90 proc osób. 

 

 


