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

Jaka ilość szczepionek na grypę trafi do aptek w listopadzie?
Od kiedy będzie
gabinet.gov.pl?

nowe

zabezpieczenie

przy

logowaniu

do

Czy wiecie, że ustawa wdrażająca Krajowy System e-faktur została
podpisana przez Prezydenta RP?
Czy będzie szczepionka na COVID-19, która da wieloletnią
odporność?

Czytajcie poniżej....
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Zmiany w module APW11 - 2021.11.15 [2021.2.4.1 / 2022.0.2.1]:
• Poprawiono blokowanie dokumentu MM otwartego na innym
stanowisku.
• Poprawiono wyliczanie kwoty refundacji na korekcie FV dla opieki w
załączniku "Dla opieki".
• Dodanie funkcjonalności mobilnej kompletacji towaru dla eRecepty.
Zmiany w module APW12 - 2021.11.15 [2021.2.4.1 / 2022.0.2.1]:
• Zamówienia łączone: poprawki w wyświetlaniu kolumn.
Zmiany w module APW24 - 2021.11.15 [2021.2.4.1 / 2022.0.2.1]:
• Wyeliminowano zaliczki oraz rozliczenie zaliczek z zestawienia:
"Analiza sprzedaży leków". Zaliczki powodowały zafałszowanie ilości
sprzedanych towarów.
Zmiany w module APW41 - 2021.11.15 [2021.2.4.1 / 2022.0.2.1]:
• Dodano parametr APW12.1.51 - "Przekazanie zamówienia do centrali:
wybór systemu centralnego".
• Dodanie możliwości aktywacji mobilnej kompletacji e-recepty,
weryfikacji dostawy i inwentaryzacji.
• Poprawa wizualizacji uprawnień.

W listopadzie do aptek trafiają kolejne transze szczepionek przeciw grypie
w łącznej liczbie około 300 tys. sztuk. W sumie w sezonie 2021/22 do Polski
trafić ma pomiędzy 4-5 mln dawek, z czego 1,36 mln będzie dostępne w
aptekach, 760 tys. zostanie przekazane do zakładów opieki zdrowotnej, zaś
pozostała część znajdzie się w dyspozycji Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. Kolejne transze będą pojawiać się sukcesywnie w aptekach.
Warto podkreślić, że w tym sezonie grypowym dostępnych jest dwa razy więcej
szczepionek niż w sezonie 2020/2021, kiedy to zakupiono 2,3 mln dawek. Po
przeanalizowaniu danych łatwo dostrzec, że począwszy od sezonu 2016/17
można zaobserwować stopniowy wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw
grypie w naszym kraju. Poziom wyszczepienia przeciw grypie w polskim
społeczeństwie od ostatnich pięciu sezonów systematycznie rośnie – w sezonie
2019/20 zaszczepionych było 4,12% rodaków, w kolejnym sezonie zaś już
6,03%. Możemy prognozować, że jeśli wszystkie szczepionki, które dotrą w tym
roku do Polski zostaną wykorzystane, to zaszczepionych będzie już ponad 10%
społeczeństwa. Należy pamiętać, że w ubiegłym roku na rynku dostępnych było
tylko 2,3 mln szczepionek, zaś w tym sezonie dostępnych będzie pomiędzy 4 a 5
mln dawek – to ponad dwa razy więcej. Możliwe, że zwiększona podaż wpłynie
na zwiększony popyt i Polacy będą szczepić się przeciw grypie chętniej niż w
poprzednich sezonach. Kolejne dawki trafiają do podmiotów leczniczych
sukcesywnie. Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy, w sumie w listopadzie 300 tys. szczepionek przeciw grypie ma pojawić
się w aptekach w całym kraju.
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Od 22 listopada br. Ministerstwo Zdrowia wprowadza dodatkowe
zabezpieczenie przy logowaniu do aplikacji gabinet.gov.pl. Logowanie
przez profil zaufany będzie wymagało podania kodu z SMSa, a przez
bankowość elektroniczną potwierdzenia operacji logowania w aplikacji.
W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo i zapobiegamy nieautoryzowanym
logowaniom, w przypadku, gdyby osoba niepowołana przejęła login i hasło
pracownika medycznego – podkreśla wiceminister zdrowia Anna Goławska.
Duża grupa użytkowników aplikacji świadomych zagrożeń w obszarze
cyberbezpieczeństwa, samodzielnie wymusiła podawanie kodu z SMS przy
logowaniu, zmieniając ustawienia własnego konta w profilu zaufanym.
Zapowiadane zmiany nie będą niosły nowych obowiązków. Do 22.11.2021 br.
użytkownicy mogą zalogować się do aplikacji gabinet.gov. na
dotychczasowych zasadach. Do tego czasu użytkownicy mogą też
samodzielnie ustawić dwustopniowe uwierzytelniane podczas logowania się,
a od dnia 22.11. br. będzie ono obowiązkowe dla wszystkich korzystających
z aplikacji gabinet.gov. To m.in. pokłosie spraw związanych z wystawianiem
Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) osobom, które nie zostały
zaszczepione. Część medyków, z których kont wystawione zostały certyfikaty
twierdziła, że dane do logowania zostały im wykradzione. Gabinet.gov.pl to
bezpłatna aplikacja, umożliwiająca wystawianie m.in. e-recept i e-skierowań
oraz Unijnych Certyfikatów COVID. Logowanie do niej możliwe jest przy
użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.
Kancelaria prezydenta podała we wtorek 16.11.21, że Prezydent Andrzej
Duda podpisał ustawę wdrażającą Krajowy System e-faktur. Zgodnie z
nowelą faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej.
Tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały
zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych (za
wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych nowelizacją). Faktury
ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur.
Od 2023 roku e-faktury będą obowiązkowe. Zdaniem Ministerstwa Finansów
skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT. Poza tym faktura trafi do bazy
danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie też
konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli
pewność, że trafi do kontrahenta, a dzięki standaryzacji, dokumenty mają być
łatwiejsze w użyciu. Łatwiejsze mają być również wzajemne rozliczenia oraz
księgowanie faktur w systemach finansowo-księgowych. E-faktury mają także
zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców – przede wszystkim podatnicy nie będą
musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym
podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie
organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur
(JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a więc ich
dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.
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Brytyjska firma Emergex rozpoczyna badania kliniczne szczepionki
przeciw Covid-19, aplikowanej w formie plastra i mającej zapewniać
ochronę na dziesięciolecia. Długoletnia odporność szczepionki ma być
możliwa dzięki wykorzystaniu limfocytów T do zabijania zakażonych
komórek – podał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Guardian". Nowy
preparat może być dostępny od 2025 roku. Testy ruszą w styczniu, a wstępne
wyniki spodziewane są w czerwcu przyszłego roku. Plaster wielkości
ludzkiego kciuka, najeżony mikroigłami, ma za zadanie uwolnić zawarty w
sobie skład w kilka sekund. Może być przechowywany w temperaturze
pokojowej do kilku miesięcy. Firma Emergex testuje szczepionki z
limfocytami typu T także przeciwko dendze, którą według danych Światowej
Organizacji Zdrowia zagrożona jest połowa mieszkańców Ziemi. Dotychczas
nie opracowano ani preparatów leczniczych, ani zabezpieczających przed
zakażeniem wirusem tej choroby. Sposób działania limfocytów typu T ma
zostać wykorzystany również przy opracowaniu szczepionek przeciw eboli,
wirusowi Zika i sezonowej grypie.
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