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#34/2021 (27.08.2021) 

 

 

 

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 

1 września? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy wasz program antywirusowy firmy ESET jest aktualny? 

 

 

 

Jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia w zasadach 

przepisywania i realizowania recept dla pacjentów z uprawnieniami 

„S” oraz „C”? 

 

 

 

Jak kształtowała się sprzedaż na rynku aptecznym w lipcu według 

raportu firmy PEX PharmaSequence? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 

2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 

1 września 2021 roku. W porównaniu do ostatniego obwieszczenia zawiera 

następujące zmiany: w związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu 

refundacją ogółem do wykazu leków refundowanych zostanie dodanych 75 

nowych produktów bądź wskazań, dla 103 produktów wprowadzono obniżki 

urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 214,10 zł), dla 20 produktów 

podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,32 zł do 1 512,00 zł), dla 150 pozycji 

w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,03 zł), dla 374 

pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 683,05 zł), 

dla 209 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 

742,62 zł), dla 149 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 

12,75 zł). W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu 

obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu 

obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny 

okres w obwieszczeniu nie znajdą się 33 produkty bądź wskazania figurujące 

w poprzednim obwieszczeniu. Dodatkowo w aptekach dostępna będzie 

bezpłatna szczepionka przeciw grypie dla kobiet w ciąży. Aby ją otrzymać 

niezbędne będzie umieszczenie na recepcie symbolu uprawnienia 

dodatkowego “C”. 

 

Baza KS-BLOZ od dnia 25 sierpnia 2021 r. zawiera zmiany zgodne z: 

• "Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D. Urz. M. Z. 

z dnia 20.08.2021, poz.65), które obowiązuje od 1 września 2021 r. 

• „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 

wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu" (D. Urz. M. Z. 

z dnia 20.08.2021, poz. 64), które obowiązuje od 1 września 2021 r. 

 

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami 

umowy serwisowe. Poniżej link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które 

należy wykonać po zakończeniu pracy 31.08.2021 lub przed rozpoczęciem 

pracy w dniu 01.09.2021: 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01092021.pdf 

 

 

 

 

Zmiany w module APW11 2021.08.19 [2021.2.2.0]: 

• Zadanie z Giełdy Pomysłów: Kilka pinów na ten sam PESEL. Na 

formatce kodów e-Recepty dodano możliwość wpisania kilku pinów 

na jeden PESEL. Wpisywane kilku pinów umożliwi pobranie od razu 

wszystkich e-recept dla danego pacjenta. 

 

Zmiany w module APW13 2021.08.19 [2021.2.2.0]: 

• Dodano możliwość przyjęcia korekty faktury z poziomu jej podglądu 

([Alt+F7] Przyjmij). 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01092021.pdf
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• Kontrola dokumentów zakupu. Przy wyborze dokumentu, w kolumnie 

"Weryf." dodano status "Zweryf. neg.". Status ten wyświetli się w 

przypadku, gdy ilość odczytana (faktyczna) różni się od ilości 

zakupionej. 

• Reklamacje. Uwzględnienie mnożnika lekospisowego podczas 

wstrzymywania towaru. 

 

 

 

 

Firma ESET kończy wsparcie dla starszych wersji swojego 

oprogramowania antywirusowego. Nieaktualne wersje będą po 31.08.21 

odłączone od serwerów aktualizacji. Jeśli mają Państwo nieaktualną 

wersję to na ikonce ESETa w pasku zadań systemu Windows będzie 

wyświetlony czerwony znaczek wykrzyknika jak poniżej: 

 

 
 

Klikając na tą ikonkę ukaże się alert zabezpieczeń z informacją „Twój 

produkt zabezpieczający jest nieaktualny”: 

 

 
 

 

Jeśli wyświetli się komunikat aktualizacji można samemu zaktualizować 

oprogramowanie antywirusowe: 
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W przypadku niepowodzenia aktualizacji prosimy o kontakt z naszym 

serwisem. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w zasadach przepisywania i 

realizowania recept dla pacjentów z uprawnieniami „S” oraz „C”. W 

przypadku kobiet w ciąży, bezpłatne leki mają przysługiwać tylko przez 

miesiąc od wystawienia recepty lub zamieszczonej na niej daty realizacji 

„od dnia”. Na początku sierpnia do Sejmu został skierowany projekt ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w nim 

modyfikacje przepisów dotyczących bezpłatnych leków dla osób po 75 roku 

życia oraz kobiet w ciąży. Zmiany w pierwszej kolejności dotyczą 

usprawnienia przepisywania bezpłatnych leków dla seniorów. Aktualnie 

osoba wystawiająca taką receptę ma obowiązek weryfikacji ilości oraz rodzaju 

przepisywanych leków w systemie informatycznym. Jest to możliwe dopiero 

po wyrażeniu zgody przez pacjenta na dostęp do jego danych. Nowe przepisy 

mają sprawić, że wystawiający receptę uzyska automatyczny dostęp do 

danych pacjenta w tym zakresie – bez konieczności uzyskania zgody jego lub 

jego przedstawiciela ustawowego. Takie samo rozwiązanie zostanie 

wprowadzone też w przypadku przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet 

w ciąży. Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu uprawnienia 

dodatkowego „C”. Aktualnie dotyczy ono wyłącznie kobiet w ciąży. Projekt 

zakłada, że bezpłatne leki ze specjalnego wykazu mają otrzymać także kobiety 

w okresie połogu – 6 miesięcy po porodzie. Rozwiązanie to ma wejść w życie 

od 1 stycznia 2022 roku. Do tego czasu resort zdrowia przygotuje nowe 

obwieszczenie w sprawie wykazu leków i wyrobów medycznych 

przysługujących bezpłatnie kobietom w ciąży i w połogu. Co ciekawe resort 

zdrowia planuje też zmianę przepisów dotyczących realizacji recept dla kobiet 

z uprawnieniem „C”. Zmiana ta dotyczy brzmienia art. 43b ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych. Przepis ten aktualnie mówi, że podstawą bezpłatnego 

wydania leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży jest recepta 

wystawiona przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę lub innego 

lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub 

położną, o którzy stwierdzili ciążę. Ministerstwo planuje uzupełnić ten zapis 

o wskazanie, że “ta recepta może zostać zrealizowana bezpłatnie w terminie 

miesiąca od dnia jej wystawienia albo od naniesionej na recepcie daty 

realizacji „od dnia””. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lekarz przepisze 

kobiecie z uprawnieniem „C” receptę roczną, to bezpłatne leki będą z niej 

przysługiwać tylko przez miesiąc od jej wystawienia lub daty realizacji „od 

dnia”. 

 

 

 

 

Firma PEX PharmaSequence przygotowała raport, który informuje o 

tym, że rynek apteczny odnotował w lipcu 2021 r. sprzedaż na poziomie 

3273.5 mln zł. Oznacza to wzrost sprzedaży względem analogicznego 

okresu 2020 o 323.2 mln zł (+11%), a także wzrost sprzedaży względem 

poprzedniego miesiąca o 23.4 mln zł (+0.7%). Jak dowiadujemy się z 

raportu, obrót statystycznej apteki w lipcu 2021 roku miał wynieść 246.5 tys. 

zł, co oznacza wzrost o 13.6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 

roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2020, wartość monitorowanych 

segmentów miała zwiększyć się we wszystkich analizowanych segmentach. 

Sprzedaż leków refundowanych była równa 1061.6 mln zł i wzrosła o 49.1 

mln zł (+4.8%), sprzedaż produktów pełnopłatnych była równa 837.9 mln zł i 

wzrosła o 148.7 mln zł (+21.6%), zaś sprzedaż produktów w sprzedaży 

odręcznej była równa 1345 mln zł i wzrosła o 122.8 mln zł (+10%). Również 

w porównaniu z poprzednim miesiącem, wartość monitorowanych 

segmentów miała zwiększyć się we wszystkich analizowanych segmentach. 

Sprzedaż leków refundowanych miała wzrosnąć o 4.7 mln zł (+0.4%), 

sprzedaż produktów pełnopłatnych – o 14.7 mln zł (+1.8%), zaś sprzedaż 

produktów w sprzedaży odręcznej – o 1.1 mln PLN (+0.1%). W lipcu, średnia 

cena detaliczna leku była równa 24 zł i wzrosła o 0.5% w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca, zaś względem analogicznego okresu 2020 r. cena 

wzrosła o 5.3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych wyniosła 29.8 

zł (wzrost o 2.3% vs lipiec 2020), średnia cena produktów z recept 

pełnopłatnych wyniosła 30.8 zł (wzrost o 7.3% vs lipiec 2020), średnia cena 

detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.5 zł (wzrost o 7.1% vs lipiec 2020). 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu 2021 wyniosła 

natomiast 24.5% i była wyższa o 0.5% w porównaniu do marży w 

analogicznym okresie 2020 r. Refundacja leków miała osiągnąć w lipcu 

wartość 800 mln zł, czyli o 3.8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane miał wynieść w lipcu 

24.4% i był wyższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz 

niższy o 1.7 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Firma 

PEX PharmaSequence prognozuje również, że sprzedaż na koniec 2021 r. 

całego rynku aptecznego będzie równa 39.3 mld zł, o 4.2% więcej niż w roku 

2020. Estymowana wartość refundacji ma natomiast wynieść 9.5 mld PLN 

(+1.7% w stosunku do 2020 roku). 

 

 


