#44/2021 (05.11.2021)

Czy wiecie jakie ważne zmiany dotyczące wyrobów medycznych
czekają nas od 1 grudnia 2021?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?

Czy wiecie jak z listy e-Recept wystawionych na danego pacjenta
wybrać kilka pozycji jednocześnie?

Kiedy będzie możliwa realizacja polskiej e-Recepty za granicą?

Które leki są zagrożone brakiem dostępności w Polsce na dzień 1
listopada 2021?

Czytajcie poniżej....
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Ze względu na zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie od 01.12.2021 r. obowiązuje zaktualizowany słownik wyrobów
medycznych. Zawiera on nowe pozycje dla kodów P.96, P.100 i P.101 oraz
zmianę nazwy wyrobu o kodzie P.116. W związku z tym wszyscy, którzy
mają podpisaną z NFZ umowę na realizację świadczeń muszą zmienić
asortyment na portalu NFZ/SZOI oraz złożyć wniosek o aneksowanie
umowy od 01.12.2021 r. W przypadku nie zrobienia aneksu w NFZ nie
będzie możliwości realizacji zleceń od 1.12.2021 r.
Jeśli chcecie abyśmy przygotowali dla Was aneks uwzględniający te
zmiany zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
W słowniku m.in. wprowadzono nowe pozycje dla kodów P. 96, P. 100 i P.
101 uwzględniające nowe limity finansowania:
P.100 - grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i
zamienniki – służy wyłącznie do wystawiania zleceń lekarskich przez
osoby uprawnione np. lekarz
P.100.PL - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
P.100.WK - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność dla grupy
wynosi 250 ml)
P.101 - grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i
zamienniki - – służy wyłącznie do wystawiania zleceń lekarskich przez
osoby uprawnione np. lekarz
P.101.PL - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
P.101.WK - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność dla grupy
wynosi 250 ml)
P.096.00 - grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych
obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane – służy wyłącznie do
wystawiania zleceń lekarskich przez osoby uprawnione np. lekarz
P.096.00.HA - Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany
wodą - dla dorosłych
P.096.00.HG - Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do
użycia - dla dorosłych
P.096.00.UN - Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla
dorosłych
P.096.01 - grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci
obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane – służy wyłącznie do
wystawiania zleceń lekarskich przez osoby uprawnione np. lekarz
P.096.01.HA - Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany
wodą - dla dzieci
P.096.01.HG - Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do
użycia - dla dzieci
P.096.01.UN - Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dzieci
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Zmiany w module APW11 - 2021.11.02 [2021.2.3.9 / 2022.0.1.8]:
• Dodano ostrzeżenie o próbie wydania leku refundowanego dla
przepisanego na e-Recepcie leku nierefundowanego po ustawieniu
wskaźnika „Wydano odpowiednik” w oknie aktualizacji sprzedaży.
Zmiany w module APW12 - 2021.11.02 [2021.2.3.9 / 2022.0.1.8]:
• Podpięcie Optymalizatora zamówień pod automat tworzenia zamówień
wywoływany z linii komend. Modyfikacja eliminuje pojawiąjące się
pytania dla użytkownika.
Zmiany w module APW11 - 2021.11.03 [2021.2.4.0 / 2022.0.2.0]:
• Zablokowano możliwość ponownego wyboru do realizacji tej samej eRecepty na lek recepturowy w ramach tej samej transakcji. Należy
podawać wielokrotność ryczałtów.

W wersji KS-AOW 2021.2.3.2 / 2022.0.1.1 z dnia 05.10.2021 r. na
formatce "Kody e-Recept" w funkcji: [F12] Lista kodów e-Recept,
dodano możliwość wybrania do realizacji kilku kluczy e-Recept:

Niebawem będziemy mogli wykupić leki przepisane przez polskiego lekarza
na e-Recepcie także za granicą. Tak ma się stać już za 3 miesiące. E-Recepta
po zrealizowaniu będzie zawierać dane dotyczące wydania leku, które będą
przekazane do kraju, z którego pochodzi dany pacjent. Obecnie takie usługi są już
dostępne w Portugalii, Francji, na Malcie, w Finlandii, Estonii, w Czechach, w
Chorwacji, Luksemburgu i Hiszpanii. Oprócz Polski w najbliższym czasie ma
dołączyć do tego grona również Holandia. Na unijnej e-Recepcie znajdą się dane
pacjenta (imię i nazwisko, rok urodzenia), dane dotyczące lekarza, który przepisał
receptę (m.in. jego dane adresowe), dane dotyczące produktu medycznego,
którego recepta dotyczy, a także informacje dotyczące jego dawkowania /sposobu
stosowania i okresu ważności recepty. E-Recepta po zrealizowaniu będzie też

Merido NEWS # 44/2021

3|Strona

zawierać dane dotyczące wydania leku, które będą przekazane do kraju, z którego
pochodzi dany pacjent. W Polsce wspomniany system jest wdrażany przez
rządowe Centrum e-Zdrowia, które zyskało w związku z tym status narodowego
punktu kontaktowego ds. e-zdrowia.

Minister Zdrowia opublikował wykaz produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W porównaniu do poprzedniej listy, ta jest
dłuższa o 22 pozycje. Dodano następujące pozycje: Asamax 500
(mesalazinum), Co-Prestarium (perindoprilum argininum + amlodipinum),
Cortiment MMX (budesonidum), Enbrel (etanerceptum), Hydroxyurea medac
(hydroxycarbamidum), Kreon 25 000 (pancreatinum), Xeljanz (tofacitinibum),
Zarzio (filgrastimum), Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra. Na wykaz trafiły
ponownie diety eliminacyjne mlekozastępcze: Nutramigen 1 LGG Complete,
Nutramigen 2 LGG Complete, Nutramigen 3 LGG Complete, Nutramigen
PURAMINO.
Baza KS-BLOZ od dnia 2 listopada 2021 r. zawiera produkty oznaczone
znacznikiem „Odmowa realizacji” zgodne z Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wykazu produktów
leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 listopada 2021 (D. Urz. M. Z. z dnia
29.10.2021, poz.86).
W systemie aptecznym KS-AOW podczas aktualizacji bazy KS-BLOZ z
poziomu modułu APW44 Komunikacja - CTRL+1 Pełny KS-BLOZ
dodatkowy znacznik „Wymagane wysyłanie odmów realizacji do GIF”
przenosi się automatycznie na apteczną kartę towaru.
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