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Co nowego w aptekach od 1 września 2020? Jakie zmiany nas czekają?
Będą rewolucje?

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

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 08.2020. Czy jeszcze coś
nowego?

Kolejna kara nałożona przez WIF na aptekę za pomoc w zdobyciu
recepty? O co chodzi?

Nowy Minister Zdrowia... przyszedł z NFZ. Ekonomista będzie lepszy
niż poprzednicy, którzy byli lekarzami?

Czytajcie poniżej....

Merido NEWS # 35/2020

1|Strona

1. Uprawnienie „C” – Ciąża – jak to obsłużyć ?
Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla
kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka
będzie miała dostęp do tych leków bezpłatnie.
Wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w
ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie
odbywania specjalizacji w tej dziedzinie lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z
zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczoginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.
Dla przypomnienia listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży można
znaleźć tutaj:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/60/journal/6266
A jak to obsłużyć w programie KS-APTEKA?
Instrukcja tradycyjnie dostępna jest z głównego okna KS-AOW w
zakładce O SYSTEMIE -> ZMIANY W SYSTEMIE KS-AOW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ RECEPT NA UPRAWNIENIE „C” –
CIĄŻA.
Szczegółowa instrukcja, którą możecie wydrukować dostępna jest też
bezpośrednio z naszej strony www:
http://www.apteki.merido.pl/uprawnienie_ciaza.pdf
2. Zmiany na listach leków refundowanych
Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy od wybuchu pandemii
opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 września 2020 roku.
Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się między innymi
szczepionki przeciwko grypie:
 Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 35 tyg. z co najmniej trojaczej ciąży
będą miały od września zapewnione szczepienia paliwizumabem
(Synagis). Jest to rozszerzenie obecnych wskazań, jako że w
programie profilaktyki zakażeń wirusem RS zabezpieczone są już
dzieci urodzone przed 33 tc.
 Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) będzie od 1 września
dodatkowo bezpłatna dla osób 75+. Natomiast dla dorosłych z
chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży
(zgodnie z zaleceniem GIS) refundowana będzie szczepionka Influvac
Tetra.
 Dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku refundowana będzie szczepionka
donosowa Fluenz Tetra. Jest to bardziej przyjazna dla dzieci forma
podania.
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Nasz serwis już przygotowuje do powyższych zmian apteki, które mają z
nami umowy serwisowe (aktualizacja programu KS-AOW oraz nowa baza
BLOZ).
Poniżej link do instrukcji do zatwierdzenia zmian, które należy
wykonać przed rozpoczęciem pracy 01.09.2020:
http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01092020.pdf
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.3.7.3 z 2020.08.25):
 Refundacja środków pomocniczych (wyrobów medycznych):
a) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2020/DI dostosowano komunikat
sprawozdawczy ZPOSP do wersji 3.2.1, który obowiązuje w okresie
sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 sierpnia 2020 r. Zmiany
te nie wpływają na sposób realizacji wniosków w sprzedaży oraz na
przygotowywanie zestawień środków pomocniczych w systemie KSAOW.
b) Zmiana kodu świadczenia na symbol "18" w komunikacie
sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 lipca 2020.
c) Poprawiono odczyt korekt szablonów rachunków refundacyjnych
(odczyt ZRZ).
 Dodano obsługę komunikatu LEK 2.8 (obowiązuje od okresu nr 17 –
zestawienie za pierwszą połowę września)
Zmiany w module APW41 (wersja 2020.3.7.3 z 2020.08.25):
 Zmiana domyślnej wartości opcji "Domyślny kod świadczenia dla
środków pomocniczych" z "40.18" na "18".
Zmiany ogólne w KS-AOW (wersja 2020.3.7.5 z 2020.08.27):
 Słowniki.dll
Dodano w TurboBLOZ wyświetlanie karty BLOZ buforowej
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.3.7.5 z 2020.08.27):
 Refundacja środków pomocniczych (wyrobów medycznych):
- poprawiono wczytanie korekt szablonów rachunków refundacyjnych
(odczyt ZRZ).
- dodano kolumnę "Data wystawienia" w oknie "Szablony rachunków
refundacyjnych".
Minister Zdrowia w dniu 24 sierpnia opublikował rozporządzenie z dnia 18
sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2020
poz. 1432). Ma ono charakter porządkujący i dostosowujący do zmian, które
nastąpiły w innych ustawach:
 usunięto
konieczność
zamieszczania
identyfikatora
NFZ
obejmującego dane umieszczane w DRR dla recept refundowanych
 dodano uprawnienie C obejmujące kobiety w ciąży
 analogicznie jak uprawnienie S, także C będzie wyłączone z katalogu
uprawnień, które może zweryfikować na podstawie dokumentów i
nadać osoba realizująca receptę.
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Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r. a ujednolicony
tekst można zobaczyć tutaj:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000143201.pdf
„Kończą Ci się leki na receptę? Masz problem ze zdobyciem recepty?
Zapytaj farmaceutę. Pomożemy” – taki plakat umieściła jedna z aptek w
Gdańsku. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał to za naruszenie
zakazu reklamy aptek i nałożył karę w wysokości 7 000 zł.
Postępowanie w tej sprawie wszczął WIF na podstawie możliwości naruszenia
art. 94a ustawy prawo farmaceutyczne. Przepis ten zabrania prowadzenia
reklamy apteki ogólnodostępnej oraz jej działalności. Organ uznał, że zgodnie
z innymi orzeczeniami w tego typu sprawach “reklamą działalności apteki
może być każde działanie zmierzające do zwiększenia sprzedaży”.
A jakie jest Wasze danie w tej sprawie?
Na urząd Ministra Zdrowia został powołany dr n. ekon. Adam Niedzielski.
Nowy minister dla odmiany jest ekonomistą i nie ma wykształcenia
medycznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył dwa kierunki
studiów: ekonomię oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ekspert
z zakresu zarządzania publicznego.
Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił również
funkcję dyrektora generalnego. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli,
Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Od lipca 2018 r. związany z NFZ jako zastępca prezesa ds. Operacyjnych,
następnie pełniący obowiązki prezesa NFZ a w końcu od października 2019 r.
jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Środowisko dobrze przyjęło tą nominację, gdyż jest on uważany za
znakomitego fachowca. Nowemu Panu Ministrowi życzmy dużo zdrowia i
dobrych decyzji.
Kierowanie pracami NFZ zostało powierzone Filipowi Nowakowi, który do
tej pory pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. organizacyjnych a w przeszłości
kierował pracami mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ.
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