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#50/2021 (17.12.2021) 

 

 

 

Czy wiecie, że od 1 stycznia kilkaset leków zniknie z listy 

refundacyjnej? Jak pobrać i sprawdzić co się zmienia na podstawie 

BLOZa symulacyjnego? 

 

 

 

Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL? Jakich 

utrudnień można się spodziewać? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Jak w KS-Aptece zrealizować receptę na pacjenta o nieustalonej 

tożsamości? 

 

 

 

Ile NFZ zapłaci farmaceutom za szczepienie na grypę? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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W dniu 16.12.2021 został przez Kamsoft udostępniony KS-BLOZ 

symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia M.Z. w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” 

przekazanego przez M.Z. do uzgodnień zewnętrznych w dniu 14 grudnia 

2021 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin 

wejścia w życie to 01.01.2022 r. Instrukcję do samodzielnego pobrania i 

wgrania projektu zmian w aptece można znaleźć na naszej stronie pod 

adresem:  

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf 

 

Wraz z końcem grudnia wygasają decyzje refundacyjne dla kilkuset leków, 

które są refundowane w polskich aptekach. Wiele z nich nie doczeka się 

kontynuacji. Główną przyczyną jest brak wniosku na kontynuację refundacji 

złożonego przez podmiot odpowiedzialny. W kilku przypadkach 

postępowanie w tej sprawie jest jeszcze w toku, więc objęte nim leki mogą 

jednak znaleźć się w styczniowym obwieszczeniu. Są to jednak nieliczne 

przypadki. Wykreślenie leku z listy leków refundowanych to problem przede 

wszystkim dla pacjentów, ale także dla aptek. Te ostatnie – mając na stanie 

lek, który zostanie pozbawiony refundacji tracą szansę na jego zbycie. Ceny 

w takich sytuacjach rosną bowiem drastycznie, przez co pacjentów często na 

nie nie stać. Wśród leków, które od 1 stycznia prawdopodobnie stracą refundację, 

znajdują się chociażby takie jak: Atacand 8 mg, Axudan (160 mg i 300 mg), 

Bioracef 125 mg, Bromergon 2,5 mg, Cilan 0,5 mg, Clopidogrel Apotex 

Dermovate (maść, krem i roztwór na skórę), Diovan (80 mg i 160 mg), Doltad 

(wszystkie dawki), Doxagen 4 mg, Eusure (paski testowe), Famogast, Fragmin, 

Hiconcil 250 mg, Hypoten, Insuman (Basal, Comb 25, rapid), Keppra, Lakea, 

Medikinet (5 mg, 10 mg i 25 mg), Miansegen (10 mg i 30 mg), Nitromint, 

Pamigen (5 mg i 10 mg), Pentasa (czopki), Pulmicort, Ranperidon, Rulid, Spiriva, 

Strattera, Symleptic, Tanatril, Tisercin, Ventilin. Pełna lista leków, które tracą 

refundację, obniżają cenę lub podwyższają cenę dostępna jest w projekcie 

obwieszczenia na poniższej stronie: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-

sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-

przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-

zycie-1-stycznia-2022-r2 

 

 

 
Z opublikowanego przez CSIOZ komunikatu możecie dowiedzieć się, iż 

w dniu 17 grudnia br. (piątek), w godzinach 9:00 - 16:00 planowane są 

prace serwisowe w ZSMOPL. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie 

do: 

• portalu ZSMOPL; 

• funkcjonalności weryfikacji statusu przetwarzania komunikatu 

(getStatus); 

• funkcjonalności pobrania stanów magazynowych (getStan). 

Komunikaty będą przyjmowane, ale ich przetworzenie nastąpi po 

zakończeniu wdrożenia.  

 

http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2022-r2
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2022-r2
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2022-r2
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2022-r2
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Zmiany w module APW11  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• e-Recepta i DRR: Dodano obsługę ident. pacjenta: tymczasowe 

zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, książeczka żeglarska, prawo 

jazdy.  

• Dodano przepisywanie drugiego imienia na kartę pacjenta z e-

Recepty. Umożliwiono poprawę drugiego imienia na DRR poprzez 

edycję karty pacjenta, powiązanej z daną realizacją.  

• Dodano obsługę pacjenta NN. Dla realizacji z ustawionym 

wskaźnikiem Pacjent NN (w kodach recept) nie będą generowane 

DRR. 

• Drukowanie kodów 2D e-recept na drukarce fiskalnej. Dodanie 

parametru, który będzie umożliwiał wydruk na drukarce zwykłej. 

Domyślnie parametr wyłączony: drukowanie bezpośrednio na 

drukarkę fiskalną. Parametr dotyczy drukarek fiskalnych 

obsługujących kody 2D. 

• Dodano kontrolę dla recept weterynaryjnych na narkotyki i 

psychotropy. 

• Dodano możliwość przyporządkowania szablonu wydruku dla 

dokumentów w Operacjach magazynowych. Konfigurację 

przeprowadza się na karcie definicji dokumentu finansowego, po 

wyborze szablonu będzie się on drukował niezależnie, czy ustawiono 

wydruki graficzne, czy tekstowe. 

• W szablonie wydruku faktury VAT dodano nowe pola z karty towaru: 

Nazwa, Postać, Dawka i Opakowanie. 

• Poprawa wyświetlania ekranu w trybie szerokim w sprzedaży 

podstawowej dla stanowisk powyżej dziewiątego. Program w oknie 

sprzedaży przesuwał tekst w prawą stronę i ucinał przy tym ostatnie 

cyfry na kwotach przy lekach. Błąd też powodował brak trójkątów 

statusu zwrotnego z NMVS. 

• Formatka e-recepty, poprawa nieznikającego komunikatu po wydruku 

kodów e-recepty. 

• Wnioski/eZWM:  

➢ poprawiono liczenie refundacji w przypadku sprzedaży z dwóch 

dostaw.  

➢ poprawiono wybór miejsca wydania. Miejsce wydania pobierane 

będzie z umowy z NFZ, a nie z karty refundatora. 

 

Zmiany w module APW21  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• Zestawienie refundacyjne. Poprawa wydruku dla Faktur/Zestawienie 

wewnętrzne z opcją uwzględnienie korekt i bez tej opcji. Program w 

obu opcjach generował ten sam wydruk. 

• Sprzedaż -> Całość sprzedaży - poprawiono liczenie recept, nie 

wliczały się recepty bez oddziału NFZ. 

• Eksport do Optimy. Dodanie możliwości eksportu opisów do banku 

dla dokumentów przychodu. 
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Zmiany w module APW24  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• Struktura magazynu w zależności od czasu magazynowania - dodano 

filtr dla towarów OTC i Rx - zadanie z giełdy pomysłów. 

 

Zmiany w module APW41  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• Zmiany w uprawnieniach w module APW13: 

➢ zmieniono nazwę uprawnienia „Wprowadzanie i edycja 

dokumentów w buforze” na „Przegląd dokumentów w buforze, 

➢ dodano uprawnienie „Edycja dokumentu w buforze”, 

➢ dodano uprawnienie „Przyporządkowanie towaru”. 

 

Zmiany w module APW24  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• Dodano możliwość usunięcia nieaktywnych umów z NFZ: 

(Porządkowanie danych -> Usuń nieaktywne (ukryte) umowy UMX). 

Nowa funkcja ma na celu zmniejszenie rozmiaru bazy poprzez 

fizyczne usunięcie danych z umów nieaktywnych (ukrytych), a 

obowiązujących przed 2019 rokiem. 

 

Zmiany w module APW68  - 2021.12.16 [2021.2.4.7 / 2022.0.2.7]: 

• Generowanie raportu braków: W funkcji Dodaj z listy braków - 

zawężono wyświetlanie listy tylko do pozycji leków podlegających 

obowiązkowi zgłaszania braku. 

 

 
 

 

W wersji KS-AOW 2021.2.4.7 / 2022.0.2.7 z dnia 16.12.2021 r. dodano 

obsługę pacjenta o nieustalonej tożsamości. Znacznik NN można wywołać 

za pomocą skrótu [CTRL+M] z poziomu okna Wprowadzanie kodów z 

recept. Dla realizacji z ustawionym wskaźnikiem Pacjent NN (w kodach 

recept) nie będą generowane DRR. 
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Od 9 grudnia 2021 r. prawo do kwalifikacji i wykonania szczepienia przeciw 

grypie uzyskały kolejne grupy zawodowe, w tym farmaceuci. Możliwość 

kwalifikowania i wykonania szczepienia wiąże się z wynagrodzeniem za 

usługę. Zgodnie ze zmianą zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, szczepienie ochronne przeciwko grypie z 

wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot 

wyceniono na 60,30 zł. W tej kwocie zawiera się: 

• koszt wykonania świadczenia - 17,21 zł 

• cena szczepionki - 43,09 zł, ustalona w oparciu o urzędową cenę hurtową 

brutto produktu VaxigripTetra. 

 

Rozliczenie usługi: 

• obejmuje koszty (osobowe i materiałowe) kwalifikacji oraz wykonania 

szczepienia przez osoby uprawnione; 

• do rozliczenia w sytuacji wykonania szczepienia szczepionką zakupioną 

samodzielnie przez podmiot; 

• dotyczy osób objętych szczepieniami na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody 

zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z 

późn. zm.); 

• informacje o statusie osoby zaszczepionej, podlegające weryfikacji są 

zawarte w elektronicznej Karcie Szczepień; 

• do rozliczenia wyłącznie w przypadku wykonania (podania) szczepienia 

przeciwko grypie; 

• rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w 

systemie CeZ (konieczność wskazania źródła finansowania szczepionki w 

e-Karcie Szczepień: "publiczne - szczepienie przeciwko grypie/NFZ"). 

 

 


