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Jak poprawnie zrealizować recepty z nowym uprawnieniem WE?
Jak w KS-Aptece wyszukać dokumenty, dla których nie zostało
wysłane potwierdzenie odebrania do dostawcy?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?
Czy wiecie, że weszła w życie ustawa umożliwiająca wykonywanie
farmaceutom szczepień przeciw COVID-19?
Czy słyszeliście
„Zaszczepieni”?

o

nowej

aplikacji

Ministerstwa

Zdrowia

Ile e-Recept farmaceutycznych zostało wystawionych w aptekach na
koniec roku 2020?

Czytajcie poniżej....
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30.12.2020 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Rozporządzenie to wprowadziło
nowe uprawnienie WE – pacjent posiadający uprawnienia określone w
art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach. Od 1 stycznia 2021 roku
weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% otrzymuje osobne
uprawnienie WE.
Na stronie OSOZ Tutor został opublikowany film, który przedstawia zmiany
w KS-AOW związane z realizacją recept z uprawnieniem „WE” –
WETERAN. Z krótkiego filmiku dowiecie się m. in:
• Jakie zamiany zostały wprowadzone w KS-AOW w związku z
uprawnieniem WE,
• Jak zrealizować recepty z uprawnieniem WE.
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-zmiany-w-ks-aow-zwiazane-z-realizacjarecept-z-uprawnieniem-we-weteran/
W wersji 2021.1.3.1 KS-AOW dodano możliwość filtrowania dokumentów,
dla których nie zostało wysłane potwierdzenie odebrania do dostawcy.
Funkcja jest dostępna po wejściu do modułu APW13.Zakupy →
1.Dokumenty → [F12] Przegląd poprawki → [F9] Filtr → "Brak
wysłanego potwierdzenia do dostawcy".
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Zmiany w module APW13 2021.01.27 [2021.1.3.1]:
• W buforze dokumentów dodanie informacji o statusie weryfikacji
dokumentu (Shift+F5).
• Dodanie filtrowania dokumentów, dla których brakuje wymaganego
wysłanego potwierdzenia odebrania do dostawcy.
• Dodanie możliwości wysłania wielu potwierdzeń odbioru i
dostarczenia dokumentu dla wyfiltrowanej grupy dokumentów.
Zmiany w module APW21 2021.01.27 [2021.1.3.1]:
• Dodanie obsługi obrazu dokumentu w raportach księgowych.
Zmiany w module APW23 2021.01.27 [2021.1.3.1]:
• Książka kontroli narkotyków i psychotropów: dodano numerację stron
na wydrukach z książki
Zmiany w module APW41 2021.01.27 [2021.1.3.1]:
• Dodano opcję APW23.1.19: Numeruj strony na wydruku książki
kontroli narkotyków i psychotropów (domyślnie włączona).
Zmiany w module APW11 2021.01.28 [2021.1.3.2]:
• Poprawiono informację o statusie podmiotu w VAT na liście
dokumentów w buforze z możliwością aktualizacji statusu. Status
dostawcy aktualizujemy prawym przyciskiem myszki: "Sprawdź
status podatnika w VAT".
• W buforze dokumentów poprawiono informację o statusie weryfikacji
dokumentu czytnikiem kodów kreskowych. Status określony w
funkcji: "Weryfikacja Shift+F5". Dokument ma status "Dokument
zweryfikowany", gdy wszystkie pozycje były weryfikowane
czytnikiem kodów w oknie "Kontrola dokumentów zakupu".
Informacja istotna dla aptek, które korzystają z funkcji: "Weryfikacja
Shift+F5".
25 stycznia br. opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.
Z punktu widzenia farmaceutów, nowelizacja niesie istotny przepis:
Art. 12 ust. 2:
W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne
przeciwko COVID-19 przeprowadzają:
• lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy
medyczni;
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•

fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności
laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach
wydanych na podstawie ust. 5.

Zgodnie z zapowiedzią MZ, wyżej wymienione grupy zawodowe będą
włączone do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Warunkiem jest
ukończenie szkolenia, którego sposób przeprowadzania zostanie określony w
rozporządzeniu przez ministra zdrowia.
„Zaszczepieni” to bezpłatna aplikacja, która umożliwia potwierdzenie, że
ktoś jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Każdy, kto otrzyma drugą
dawkę szczepionki, będzie mógł pobrać na Internetowym Koncie Pacjenta
oraz w aplikacji mObywatel kod QR, w którym zapisana będzie informacja o
przebytym szczepieniu. Kod będzie miał datę ważności. O wydruk kodu QR
można również poprosić punkt szczepień. Obecnie kod QR może być
przydatny przy wjeździe do Polski – od 28 grudnia 2020 r. osoby, które zostały
zaszczepione przeciw COVID-19, nie są kierowane na kwarantannę.
Aplikacja mobilna „Zaszczepieni” umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto
pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza
ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też
podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska
oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod
osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.
Aplikacja działa offline, a połączenia z Internetem potrzebuje jedynie w
przypadku aktualizacji programu. Aplikacja „Zaszczepieni” jest do pobrania:
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.cez.sws
App Store:
https://apps.apple.com/pl/app/zaszczepieni/id1544064914?l=pl
Bez wątpienia farmaceuci aktywnie korzystają ze swoich
dotychczasowych i nowych uprawnień. Zarówno ilość recept
farmaceutycznych wystawianych w aptekach, jak i recept dla siebie i dla
rodziny notuje ciągły wzrost. Minęło 8 miesięcy, odkąd farmaceuci
uzyskali prawo do wystawiania recept nie tylko w aptekach, ale i w
ramach tzw. ordynacji farmaceutycznej. Poniżej przedstawiamy dane, z
Ministerstwa Zdrowia.
Recepty wystawione przez farmaceutów dla siebie i dla rodziny w listopadzie
i grudniu:
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Recepty refundowane i pełnopłatne procentowo:

Maksymalna liczba recept w jednej aptece na przestrzeni miesiąca:
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