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#38/2021 (24.09.2021) 

 

 

 

Kiedy możemy spodziewać się utrudnień w działaniu systemów NFZ, 

np. dotyczących niedostępności systemu eZWM?  

 

 

 

Dlaczego warto i jak można wziąć udział w bezpłatnej, 

organizowanej przez Kamsoft konferencji online „Nawigator e-

Zdrowia”? 

 

 

 

Jakie zmiany w refundacji wyrobów medycznych czekają nas od 1 

grudnia? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Jak wyglądała sytuacja na rynku aptecznym w połowie września 

2021 r.? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Zgodnie z informacją udostępnioną przez NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przerwa-

techniczna,8060.html  

informujemy, że od 24 września 2021 od godziny 17:00 do 27 września 

2021 do godziny 8:00 Narodowy Fundusz Zdrowia będzie prowadził 

prace konserwacyjne swoich systemów informatycznych. 

Dla Państwa może to między innymi mieć następujące konsekwencje: 

• brak możliwości realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

z uwagi na niedostępność systemu e-ZWM. Realizujący zlecenia powinni 

zweryfikować uprawnienie do świadczeń – poprzez złożenie przez pacjenta 

oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń. Wprowadzenie danych o realizacji 

zleceń do systemu e-ZWM będzie możliwe w trybie wstecznym po 

udostępnieniu systemu e-ZWM przez NFZ (po zakończeniu prac 

konserwacyjnych). 

• brak możliwości wysyłania zestawień refundacyjnych/korekt tych zestawień 

do NFZ, z uwagi na niedostępność portalu SZOI, 

• brak możliwości pobrania informacji o skradzionych receptach 

zarejestrowanych w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów 

NFZ, z uwagi na niedostępność Rejestru Zablokowanych Recept Lekarskich 

http://recepty.nfz.gov.pl , 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez firmę Kamsoft 

Konferencji Navigator e-Zdrowia, które odbędzie się online w dniach 14-

16.10.2021r. Podczas konferencji zostaną przybliżone między innymi takie 

tematy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Opieka Farmaceutyczna, 

Program Profilaktyka 40+, rozszerzona funkcjonalność Internetowego Konta 

Pacjenta, gromadzenie danych w chmurze i wiele innych, których celem jest 

kompleksowa a przez to lepsza opieka nad Pacjentem. Jak wygląda to w 

praktyce, jakie są możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych dla 

realizacji tego celu, jakie są perspektywy e-Zdrowia w 2022 roku dowiecie się 

Państwo podczas wydarzenia on-line: Nawigator e-Zdrowia, na które firma 

Kamsoft serdecznie zaprasza na wspólnie środowisko medyczne i 

farmaceutyczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zachęcamy do 

udziału, rejestracja dostępna jest na stronie: www.osoz.pl/ezdrowie . 

 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 

„Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”, które zacznie 

obowiązywać od 1 grudnia 2021 roku 

 

Najważniejsze zmiany w limitach finansowania ze środków publicznych dla 

pieluchomajtek i ich zamienników: 

1. Limit będzie określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość będzie 

uzależniona od grupy produktowej, do jakiej przypisany jest produkt: 

• dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych 

wyniesie: 1,70 zł, 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przerwa-techniczna,8060.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przerwa-techniczna,8060.html
http://recepty.nfz.gov.pl/
http://www.osoz.pl/ezdrowie


 

Merido NEWS # 38/2021                                                                                                                                                                          3 | S t r o n a  

• dla podkładów i wkładów anatomicznych wyniesie: 1,00 zł (nie jak 

początkowo zapowiadano 0,85 zł). 

2. Projekt znosi różne limity dla kodów P.100 i P.101 przy obydwu kodach 

limit będzie określony jednakowo dla 1 sztuki produktu i będzie 

uzależniony od grupy produktowej, do jakiej przypisany jest produkt (jw.), 

a nie kodu P.100 lub P.101. 

3. Ujednolicono wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie 

finansowania: dla obydwu kodów wyniesie on 30% Oficjalnie określono 

minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 250 ml. Bez zmian 

pozostanie limit ilościowy i nadal wyniesie 90 sztuk na 1 miesiąc Pacjenci 

będą mogli sami decydować o rodzaju i liczbie sztuk środków chłonnych 

tym samym wysokości dopłaty (z uwzględnieniem miesięcznego limitu 

ilościowego 90 sztuk). 

4. Planowana jest dalsza elektronizacja obecnego systemu e-potwierdzania 

zleceń i wprowadzenie tzw. pełnego e-zlecenia. Wystawienie i realizacja 

zleceń ma nadal odbywać przy użyciu systemu e-ZWM, który zostanie 

odpowiednio zaktualizowany i dostosowany: 

• Do 31 grudnia 2021 r.: zlecenia są wystawiane, weryfikowane i 

realizowane na dotychczasowych zasadach. 

• Od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.: będzie obowiązywał 

system dualny (zlecenia, mogą być wystawiane, weryfikowane i 

realizowane na dotychczasowych zasadach lub można już stosować e-

zlecenie). 

 

Nowe rozporządzenie ws. wzorów zleceń pojawi się nie później niż do 31 

maja 2022. Pomimo pełnej elektronizacji procesu, potwierdzenie odbioru 

zlecenia będzie wymagało nadal czytelnego podpisu osoby odbierającej na 

wydruku. 

 

 

 
 

 

Zmiany w module APW11 2021.09.21 [2021.2.2.9] 

• Poprawiono przepisywanie odpłatności z e-Recepty w kolejce. 

• Poprawiono listę sprzedaży w Asystencie Reglamentacji. 

Wykazywano pozycje z kolejki. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Firma PEX Pharma Sequence opublikowała raport dotyczący wartości 

sprzedaży na rynku aptecznym po 14 pierwszych dniach września. 

Odnotowano wzrosty zarówno jeżeli porównać sytuację z poprzednim 

rokiem, jak i ubiegłym miesiącem. Wyniki badania wskazują, że w 

porównaniu z rokiem 2020, rynek apteczny odnotował wzrosty we wszystkich 

analizowanych segmentach. I tak, ogólna wartość sprzedaży zwiększyła się o 

15%, w przypadku leków na receptę było to 11,5%, zaś w przypadku leków 

bez recepty wartość sprzedaży wzrosła o 18,9%. W segmencie leków OTC, 

wartość sprzedaży wzrosła o 24,2%, suplementów diety o 13,7%, a wyrobów 

medycznych o 18,7%. Wzrosła także wartość sprzedaży w przypadku reszty 

segmentów: kosmetyków o 10,1%, środków dietetycznych specjalnego 

przeznaczenia o 3,7%, a pozostałych o 14,9%. Podobnie przedstawia się 

sytuacja, jeżeli wziąć pod uwagę poprzedni miesiąc. W porównaniu z 

sierpniem 2021, ogólna wartość sprzedaży wzrosła o 14,9%. Wartość 
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sprzedaży leków na receptę wzrosła o 9,7%, natomiast leków bez recepty o 

21,2%. Wzrosty odnotowano także w następujących segmentach: leki OTC (o 

30,2%), suplementy (o 22%), wyroby medyczne (o 16,2%), środki dietetyczne 

specjalnego przeznaczenia (o 4,4%) i pozostałych (o 6,7%). 

 

 


