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#51/2021 (24.12.2021) 

 

 

 

Czy widzieliście opublikowany przez Naczelną Izbę Aptekarską 

komunikat dotyczący obowiązku raportowania do ZSMOPL? 

 

 

 

Czy wiecie, że NFZ zwróci aptekom koszt szczepionek przeciwko 

grypie, nawet jeśli były kupione w hurtowniach farmaceutycznych? 

 

 

 

Czy farmaceutów obejmie obowiązek zaszczepienia się na COVID-

19? 

 

 

 

Jakie ułatwienia w systemie opieki zdrowotnej mają kombatanci i 

inwalidzi wojenni? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Naczelna Izba Aptekarska w specjalnym komunikacie przypomina o 

wynikającym z art. 95a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977) obowiązku podmiotu 

prowadzącego aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej. 

Obowiązek ten polega na poinformowaniu w ciągu 24 godzin, za 

pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, o braku dostępu do produktu leczniczego 

wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego. Dotyczy to leków znajdujących się 

na “liście antywywozowej” określonej w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 

2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. NIA przypomina, że system 

ZSMOPL jest podstawowym narzędziem stosowanym w codziennej pracy 

przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, 

służącym ustalaniu dostępności do produktów leczniczych i wykrywaniu 

nieprawidłowości występujących w łańcuchu dystrybucyjnym. 

 

Link do komunikatu: 

https://www.nia.org.pl/2021/12/17/komunikat-w-sprawie-obowiazku-

raportowania-do-zsmopl/ 

 

 

 
"Decyzją Adama Niedzielskiego, NFZ zwróci aptekom koszt szczepionek 

przeciwko grypie, nawet jeśli były kupione w hurtowniach 

farmaceutycznych. Do tego pokryje koszt podania. Szczepionki nie będą 

utylizowane. Dotyczy aptek, które mają zawartą umowę na szczepienia. 

Dziękujemy" - napisał na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej. W ub. tygodniu weszło w życie zarządzenie 

NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń 

opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. NFZ wprowadził nowy produkt rozliczeniowy: 

99.03.0807 Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem 

szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot. Umożliwienie 

farmaceutom wykonywania szczepień w aptekach i obecne rozwiązanie w 

postaci wykorzystania do szczepień przeciw grypie zakupionych przez apteki 

preparatów, jest wyjściem z sytuacji, którą spowodowała decyzja resortu 

zdrowia o wprowadzeniu populacyjnych bezpłatnych dla pacjentów szczepień 

przeciwko grypie. Od 23 listopada pacjenci zyskali dostęp do bezpłatnych 

szczepień z Agencji Rezerw Strategicznych, co powodowało brak 

zainteresowania pacjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki. 

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, przez takie działanie, nawet 130 tys. 

szczepionek przeciwko grypie dostępnych w aptekach o wartości sześciu mln 

zł mogło zostać zutylizowanych. "W związku z uruchomieniem przez 

Ministerstwo Zdrowia akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla 

wszystkich pełnoletnich, Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że akcja nie 

była wcześniej sygnalizowana przez ministerstwo zdrowia" - napisała w 

piśmie do ministra zdrowia szefowa NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. 

Apteki nie mając wiedzy na temat planowanej przez resort zdrowia akcji, 

https://www.nia.org.pl/2021/12/17/komunikat-w-sprawie-obowiazku-raportowania-do-zsmopl/
https://www.nia.org.pl/2021/12/17/komunikat-w-sprawie-obowiazku-raportowania-do-zsmopl/
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dokonały zakupu szczepionek przeciwko grypie, zapewniając ich dostępność 

adekwatną do potrzeb pacjentów. Sytuacja, w której apteki posiadają obecnie 

ok. 130 tys. szczepionek przeciwko grypie, a pacjenci mają dostęp do 

bezpłatnych szczepień z Agencji Rezerw Strategicznych powoduje brak 

zainteresowania pacjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki - 

czytamy w piśmie NRA. 

 

 
 

 

23 grudnia skierowano do ogłoszenia rozporządzenie dotyczące 

obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. To nowelizacja 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dokument wprowadza 

obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez: 

• osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w 

tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 

• osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, 

zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej 

lub punkcie aptecznym; 

• studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do 

wykonywania zawodu medycznego. 

 

Wyjaśniono przy tym, że przy typowaniu grup osób, które zostaną objęte 

obowiązkiem "kierowano się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych 

strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii". W 

rozporządzeniu wskazano, że szczepienie należy wykonać nie później niż do 

dnia 1 marca 2022 r., "przez zaszczepienie się szczepionkami przeciwko 

COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, 

zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki". 

Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie 

także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy 

od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2 - czytamy w uzasadnieniu. W dokumencie przypomniano, że certyfikat 

ozdrowieńca nie jest przeciwskazaniem do szczepienia się, a "jego termin 

ważności 180 dni nie ogranicza prawa do wystawienia UCC po szczepieniu 

przeciw COVID-19". Zastrzeżono natomiast, że obowiązek szczepień "nie 

będzie miał zastosowania do osób, które mają przeciwwskazana do 

szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia". 

 

 

 

 

Kombatant ma prawo do korzystania: 

• poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych w aptekach. (korzystanie poza kolejnością oznacza 

przyjęcie na wizytę w dniu zgłoszenia. Jeśli to niemożliwe – najpóźniej 7 

dni roboczych od zgłoszenia), 

• bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (wizyt u 

lekarzy specjalistów). Wyłączone z tego prawa są badania diagnostyczne i 

rehabilitacja lecznicza, na które zawsze potrzebne jest skierowanie od 

lekarza, który przyjmuje w ramach NFZ. 
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Dokumenty, które potwierdzą uprawnienia to zaświadczenie o uprawnieniach 

kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

 

Inwalida wojenny ma prawo do korzystania: 

• z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” (czyli na 

receptę) lub „Rpz” (czyli na receptę do zastrzeżonego stosowania 

przepisywaną tylko po przeprowadzeniu diagnostyki w szczególnych 

warunkach, np. szpitalnych), 

• z bezpłatnego zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, np. dla pacjentów z zaburzoną zdolnością trawienia, 

• z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub 

położnej, 

• ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w 

aptekach poza kolejnością, 

• bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (wizyt u 

lekarzy specjalistów). Wyłączone z tego prawa są badania diagnostyczne i 

rehabilitacja lecznicza, na które zawsze potrzebne jest skierowanie od 

lekarza, który przyjmuje w ramach NFZ. 

Dokumenty, które potwierdzą uprawnienia to książka inwalidy wojennego-

wojskowego – wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (symbol 

Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r.). Jej ważność jest określona i oznaczona 

w książeczce, np. przez pieczęć. 

 

Jako małżonek lub małżonka kombatanta lub inwalidy wojennego, jeśli 

pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu lub jest wdową albo wdowcem 

po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym i ma rentę 

rodzinną ma prawo do korzystania: 

• z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” (czyli na 

receptę) lub „Rpz” (czyli na receptę do zastrzeżonego stosowania 

przepisywaną tylko po przeprowadzeniu diagnostyki w szczególnych 

warunkach, np. szpitalnych), 

• z bezpłatnego zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego (np. dla pacjentów z zaburzoną zdolnością trawienia). 

Dokumenty, które potwierdzą uprawnienia to decyzja dotycząca ustalenia 

prawa do świadczeń wydana przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub książeczka Twojego małżonka razem z 

zaświadczeniem z urzędu skarbowego i zaświadczeniem z urzędu stanu 

cywilnego decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty 

rodzinnej. 

 

 


