#34/2020 (21.08.2020)
Wszystko o programie Ciąża+: które leki dla kobiet w ciąży będą
bezpłatne od 1 września 2020 roku, kto będzie mógł wystawić receptę
dla kobiet w ciąży i jak będzie wyglądała obsługa nowego uprawnienia
w programie KS-Apteka?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?

Kiedy będą dostępne szczepionki przeciwko grypie? Kto będzie mógł
skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę?

Kiedy będzie dostępny pierwszy polski lek na koronawirusa?

Ile nieprzerwanie lat działa najstarsza apteka w Europie, czy jest to
sto, dwieście, pięćset, a może jeszcze więcej lat? A ile lat funkcjonuje
najstarsza apteka w Polsce?

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, czekamy na publikację
obwieszczenia. W projekcie obwieszczenia znalazł się po raz pierwszy
wykaz leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży.
Wykaz zawiera 114 pozycji, ale jest to tylko 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)
 Metoprolol (m.in. Metocard).
Czekamy na opublikowanie zmian w rozporządzeniu w sprawie recept, z
których wynika, że dla kobiet w ciąży będzie stosowane uprawnienie
dodatkowe oznaczone jako „C”. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1
września 2020 r. Do tego czasu w aptekach z umową serwisową wykonamy
aktualizację oprogramowania.
W programie KS-Apteka uprawnienie „C” będzie obsługiwane na takiej
samej zasadzie jak uprawnienie “S” (Senior). Poniżej w opisie zmian KSApteka możecie znaleźć informacje gdzie w programie została dodana
obsługa nowego uprawnienia.
Do wystawienia recepty z uprawnieniem "C" konieczne będzie stwierdzenie
ciąży przez lekarza posiadającego lub odbywającego specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii lub położnej podstawowej opieki
zdrowotnej lub położnej wykonującej świadczenia opieki zdrowotnej z
zakresu opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
Receptę dla kobiety ciężarnej będzie mógł wystawiać lekarz lub położna,
którzy stwierdzili ciążę lub każdy inny lekarz na podstawie wspomnianego
zaświadczenia. Recepty takiej nie będą mogły wystawić pielęgniarki oraz
farmaceuci.

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW (wersja 2020.3.7.0 z 2020.08.19):
 Obsługa nowego uprawnienia Ciąża: dodano nowe uprawnienie do
listy uprawnień na karcie towaru i BLOZ
Zmiany w module APW11 Sprzedaż (wersja 2020.3.7.0 z 2020.08.19):
 Obsługa nowego uprawnienia Ciąża
 Poprawiono obliczanie ilości substancji psychoaktywnej dla sprzedaży
prowadzonej z wielu dostaw
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Poprawiono odczyt typu e-recepty dla recept pro f/a wyst. przez
farmaceutów. Recepty wystawione na gabinet.gov.pl zaczytywały się
jako „Lekarskie” w przypadku gdy NPWZ farm. zaczynał się od zera.
Dodano podgląd wizualizacji e-Recepty w oknie leku recepturowego
Dodano numer regon na wizualizację DRR leku robionego.
Poprawiono wyświetlanie opisu „Id. pielęgn./położnej” po wywołaniu
okna "wprowadzania kodów z recept" dla recept pielęgniarskich.

Zmiany w module APW13 Sprzedaż (wersja 2020.3.7.2 z 2020.08.20):
 W przeglądzie dokumentu zakupu dodano możliwość włączenia
kolumny z datą ostatniego zakupu
Zmiany w module APW14 Magazyn (wersja 2020.3.7.0 z 2020.08.19):
 Obsługa nowego uprawnienia Ciąża: aktualizacja z BLOZ,
aktualizacja bazy towarów na podstawie BLOZ
Zmiany w module APW23 Kontrola (wersja 2020.3.7.0 z 2020.08.19):
 Obsługa nowego uprawnienia Ciąża: Retaksacja recept, Kontrola
obecności i poprawności kodów na receptach
 Retaksacja recept: dodano weryfikację daty realizacji od.
- Chcemy, aby szczepieniami objęte były grupy najwyższego ryzyka, a
więc personel medyczny, służby, które są zaangażowane w zwalczanie
epidemii Covid-19 a więc służby MSWiA: policję, straż pożarną, straż
graniczną, ale także służby Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc
wojska ochrony terytorialnej, ale także pogranicznicy. Wiemy, że na
początku września pojawi się szczepionka donosowa dla dzieci, a w
połowie września będą dostępne szczepionki już dla dorosłych zapowiedział wiceminister zdrowia.
Resort zdrowia nie przewiduje wprowadzenia obowiązkowych szczepień na
grypę, ale zaproponuje refundację wszystkim medykom. Według zapowiedzi
dostęp do bezpłatnych szczepień na grypę będą mieli także farmaceuci i
technicy farmaceutyczni. Rozszerzono też grupę osób, które będą się mogły
nieodpłatnie zaszczepić, o osoby starsze.
Firma Biomed rozpoczęła produkcję pierwszego polskiego leku na
koronawirusa z osocza ozdrowieńców. Lek produkowany jest z osocza
ozdrowieńców, zawiera przeciwciała specyficzne IgG przeciw SARSCoV-2. Pierwszy pacjent powinien otrzymać dawkę leku za ok. 2
miesiące. Proces produkcji pierwszej serii wyniesie około 1,5 miesiąca. Do
badań klinicznych lek ma być gotowy pod koniec października. Pierwsze 3000
porcji leku ma być zagwarantowane dla Polski. Po upływie 4 miesięcy, mają
też pojawić się pierwsze wnioski z badań klinicznych, a lek może wejść do
sprzedaży po tym, jak przejdzie proces rejestracyjny.
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W Dubrowniku znajduje się najstarsza, nieprzerwanie działająca apteka
w Europie. Prowadzący ją zakonnicy zasłynęli w średniowieczu z wyrobu
driakwi i olejków z roślin kwitnących na pobliskich wyspach. Specyfiki
sprzedawali w aptece otwartej w roku 1317. Na jej wyposażenie składają się
średniowieczne przyrządy alchemiczne i medyczne księgi.
Najstarsza polska apteka powstała w 1616 r. działa w Zamościu.
Nazywana jest Rektorską i wciąż używane są w niej ponadstuletnie meble. Na
piętrze mieści się muzeum przyrządów aptecznych: prasy do soków i olei,
moździerze, lejki, syfony do saturacji wody i mikroskop z 1888 r.
Jeszcze kilka lat temu działała w Polsce druga najstarsza apteka w Europie,
apteka Królewska w Toruniu, która została otwarta w 1389 roku.
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