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Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL? Jakich
utrudnień można się spodziewać?

Czy widzieliście
Medycznych?

nową

odsłonę

strony

Platformy

Rejestrów

Ile NFZ wydał na leki do września 2021 r.?

Jakie cele ma kampania edukacyjna „Zdrowie bez recepty”?

Czytajcie poniżej....
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Z opublikowanego przez CSIOZ komunikatu możecie dowiedzieć się, iż
w związku z potrzebą przeprowadzenia prac serwisowych w ZSMOPL w
dniu 16 listopada 2021 r. pomiędzy 8.30 a 17.00, nastąpi przerwa w
dostępności portalu ZSMOPL, nie będą dostępne usługi odbioru
komunikatów ZSMOPL, GetStan oraz GetStatus.
Co to w praktyce oznacza? Raporty wysyłane z KS-AOW w tych
godzinach nie będą odbierane przez ZSMOPL. Ze względu na
niedostępność funkcji GetStatus nie będzie można w KSAptece zobaczyć,
czy raport został przetworzony po stronie ZSMOPL oraz czy nie zawiera
on ostrzeżeń lub błędów. Najlepiej wstrzymać się z wysyłaniem raportów
do zakończenia prac serwisowych.
Centrum e-Zdrowia udostępnił 9 listopada 2021 r. nową wersję strony
głównej Platformy Rejestrów Medycznych (PRM). Nowy układ (layout) jest
bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Architektura podstron każdego
z rejestrów została uporządkowana według tego samego schematu w zakładkach
– „Informacje o rejestrze”, w których znajdują się podstawowe informacje o
każdym z nich. Adres strony głównej PRM pozostaje bez zmian:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała informację o
wielkości kwoty refundacji poniesionej przez NFZ w okresie styczeń –
wrzesień 2021 roku. Całkowity budżet na refundację na ten rok to nieco
ponad 15,565 mld zł. We wrześniu wydano na leki ponad 1,316 mld zł. To
oznacza, że przez pierwsze 9 miesięcy tego roku wykonano budżet w 70,08
procent.
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Refundacja w podziale na rodzaje finansowania:
• refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
- tu budżet wynoszący na ten rok 8 772 509 000 zł zrealizowano w 73,17
procent.
• leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte
programami lekowymi - zaplanowany budżet w wysokości ponad 4,950 mld
zł wykorzystano w 70,09 procent.
• leki stosowane w chemioterapii - z zaplanowanych 641,758 mln zł wydano
przez 9 miesięcy br. 363,527 mln zł, czyli 56,65 procent.
• ratunkowy dostęp do technologii lekowej - tu procent wykonania budżetu
jest jeszcze mniejszy. Z planowanych 161,381 mln zł, wydano 49,490 mln
zł, czyli 30,67 procent.
NFZ podsumował też wykonanie budżetu w ramach programu
bezpłatnych leków dla seniorów i kobiet w ciąży:
• Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z zaplanowanych 953 100 mln zł wydano 576.302 mln zł, czyli 60,47
procent.
• Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy - na ten cel
zaplanowano 24, 200 mln zł, przez 9 miesięcy wydano 5,470 mln zł, czyli
22,61 procent.
PASMI „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” rusza z
kampanią edukacyjną „Zdrowie bez recepty”, która ma na celu podkreślenie
roli ulotki przylekowej w bezpiecznym stosowaniu leków bez recepty.
Kampania PASMI odbywa się pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Kampania skupia się na podkreśleniu roli ulotki w prawidłowym
stosowaniu leku. Zwraca uwagę na konieczność przeczytania ulotki przed
zastosowaniem leku. Wskazuje kluczowe dla bezpieczeństwa elementy ulotki
takie jak sposób użycia i dawkowanie, wskazania do stosowania, środki
ostrożności czy przeciwskazań oraz działania niepożądane.
Główny przekaz kampanii skierowany do pacjenta to:
• Pamiętaj, by przed zastosowaniem leku zawsze przeczytać ulotkę do niego
dołączoną;
• Nigdy nie pomijaj informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku,
takich jak: dawkowanie i sposób użycia, czyli jak stosować dany lek, kiedy oraz
jak długo;
• Zwróć uwagę na wskazania i przeciwwskazania zawarte w ulotce! Zapoznaj się
z nimi koniecznie i pamiętaj o ich przestrzeganiu. Podpowiedzą Ci one, kiedy
możesz lek stosować, a kiedy kategorycznie nie powinieneś tego robić;
• Nie pomijaj interakcji. Mogą one zarówno dot. składników żywnościowych,
których nie powinno się spożywać w przypadku stosowania konkretnych
leków, ale też i określonych leków, które być może stosujesz z uwagi na swój
stan zdrowia;
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• Obserwuj organizm! Podczas przyjmowania leków mogą wystąpić działania
niepożądane. Pamiętaj, iż w przypadku wystąpienia takich działań należy je
zgłosić do Podmiotu odpowiedzialnego wskazanego w ulotce, bądź też do
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych za pośrednictwem specjalnego
formularza drogą elektroniczną, tradycyjną lub za pośrednictwem darmowej
aplikacji mobilnej.
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