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Czy od 1 września będzie obowiązywać nowa lista leków
refundowanych? Kiedy zacznie funkcjonować program Ciąża+ i które
leki będą w ramach niego dostępne?
Czy macie wątpliwości dot. realizacji recept w związku z brakiem
konieczności wpisywania identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ
od 1 lipca?

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

Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL?

NIA przypomina o uprawnieniach weteranów poszkodowanych.

Czytajcie poniżej....
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W dniu 7 sierpnia pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który wejdzie w życie 1 września 2020 r. W dniu 13 sierpnia zakończyły się
konsultacje, w najbliższych dniach powinno zostać opublikowane
obwieszczenie.
W projekcie obwieszczenia nalazł się po raz pierwszy wykaz leków
bezpłatnych dla kobiet w ciąży. Wykaz zawiera 114 pozycji, ale lista
substancji czynnych jest krótka. Od 1 lipca obowiązują przepisy
umożliwiające przepisywanie tego typu leków, ale w praktyce było to
niemożliwe z powodu braku listy takich leków.
W wykazie leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży ma znaleźć się 7
substancji czynnych: Progesteron (tabletki podjęzykowe i dopochwowe),
Dalteparyna (Fragmin w różnych dawkach), Enoksaparyna (m.in. Clexane,
Neoparin, Losmina), Nadroparyna (m.in. Fraxiparine, Fraxodi), Insuliny
(m.in. Mixtard, Polhumin, Actrapid, Novomix, Levemir, Lantus, Insuman
Basal, Liprolog), Lewotyroksyna (m.in. Euthyrox, Letrox) i Metoprolol (m.
in. Metocard).
W dniu 13.08.2020 został udostępniony BLOZ symulacyjny, który
zawiera zmiany mające obowiązywać od 1 września 2020 roku.
Instrukcję do wgrania BLOZa symulacyjnego znajdziecie na naszej stronie
pod adresem: http://www.merido.pl/apteki/bloz_symulacyjny.pdf
Link do projektu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczeniaministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkowspozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobowmedycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2020-r

Co zrobić, gdy zgłosi się pacjent z receptą wystawioną po 1 lipca w
następujących przypadkach:
 Z receptą papierową, gdzie w polu Oddział NFZ znajdzie się X lub
brak identyfikatora, a jednocześnie lekarz nie określi poziomu
odpłatności jako X lub 100%? Czy w myśl aktualnych przepisów
należy uznać taką receptą za refundowaną? Jak ją prawidłowo
sprawozdać bez informacji o identyfikatorze NFZ?
 Z e-receptą bez informacji o płatniku lub z oddziałem określonym jako
X? Czy jeżeli osoba uprawniona zamieści informację o odpłatności,
należy zrealizować taką receptę ze zniżką? Czy brak odpłatności
miałby tu jakiekolwiek znaczenie? Chodzi o sytuację, w której
informacje w obu warstwach e-recepty są zgodne.
 Czy w ww. przypadkach prawidłowe będzie wskazanie dowolnego
identyfikatora NFZ, żeby pacjent mógł otrzymać leki z refundacją.
Czy będzie to potraktowane jako błąd sprawozdawczości?
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Ze względu na niepewność dotyczącą przepisów dotyczących
identyfikatora NFZ na receptach, redakcja rx.edu.pl wystosowała do
Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym poprosiła o wyjaśnienie
niektórych kwestii. Na pismo redakcji odpowiedział Departament
Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiedzi na te i
inne pytania w tym zakresie znajdziecie na portalu rx.edu.pl pod adresem:
https://rx.edu.pl/identyfikator-nfz-wyjasniamy-watpliwosci/
Zmiany w module APW11 Sprzedaż (wersja 2020.3.6.8 z 2020.08.14):
 Poprawiono wydruk faktury VAT z operacji magazynowych. W
przypadku formy płatności "Przelew" na pierwszym wydruku był
napis "Zapłacono", a następne "Do zapłaty".
 Poprawiono działanie blokady udzielania rabatu (karta towaru)
podczas sprzedaży za pomocą czytnika kodów.
Zmiany w module APW13 Zakupy (wersja 2020.3.6.7 z 2020.08.11):
 Poprawa przechodzenia za pomocą klawisza Enter pomiędzy polami
na karcie poprawy pozycji zakupu.
Zmiany w module APW14 Magazyn (wersja 2020.3.6.8 z 2020.08.14):
 W funkcji Symulacje dodano obsługę uprawnienia Ciąża (C)
Zmiany w module APW23 Kontrola (wersja 2020.3.6.7 z 2020.08.11):
 Retaksacja recept: poprawy wyświetlania recept - występowały
zdublowane pozycje.

Zmiany w module APW44 Komunikacja (wersja 2020.3.6.8 z 2020.08.14):
 W funkcji importu BLOZ dodano obsługę uprawnienia Ciąża

Centrum e-zdrowia poinformowało, że 17 sierpnia (poniedziałek) w
godzinach od 9:00 do 17:00 niedostępny będzie Zintegrowany System
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Może zdarzyć się, że
nawet po godz. 17-ej będzie problem z wysłaniem raportu lub nie będzie on
przetworzony od razu.
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Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina, że do czasu otrzymania
przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem
potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana
poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej
potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%.
Pismo pojawiło się na stronie NIA pod adresem:
https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacjaprzyslugujacych-uprawnien/
Zakres uprawnień weteranów poszkodowanych obejmie bezpłatne
zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności “Rp” lub “Rpz” oraz środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o
refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej. Mają oni
też prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu. W
przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu,
wówczas przysługuje im prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza
wysokość limitu ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w
dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
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