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#7/2021 (19.02.2021) 

 

 

 

Czy wiecie, że jest już nowa listy leków refundowanych na 1 marca 

2021 r.? 

 

 

 

W jaki sposób można w KS-Aptece zweryfikować czynnych 

podatników VAT? 

 

 

 

Czy będzie możliwość realizacji jednej e-recepty w kilku aptekach? 

 

 

 

Co NFZ przekazał w komunikacie dla aptek i punktów aptecznych w 

przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w 

tym utraty danych osobowych? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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15 lutego 2021 r. opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

który wejdzie w życie 1 marca 2021 r. Z projektu wykazu wynika, że od 1 

marca refundowane nie będą już takie leki jak: Pradaxa 75 mg (10 kaps.), 

Vilpin 10 mg, Theovent 300, Gliclada 30 mg (120 tabl.), Gasec-20 Gastrocaps 

(28 kaps. i 56 kaps.), Famogast 20 mg, Augmentin SR (28 tabl.), Augmentin 

400+57 (35 ml, 70 ml, 140 ml), Amlopin (5 mg, 10 mg). Jednocześnie zgodnie 

z projektem nowego wykazu, 105 leków obniży swoją cenę urzędową zbytu. 

Największy spadek odnotuje lek Sandostatin LAR, który od 1 marca będzie 

tańszy o ponad 3800 zł (dawka 30 mg). Dużą obniżkę odnotują też leki: 

Rolpryna SR (-58,75 zł), Lyrica (-49,46 zł) czy Aprepitant Teva (-23,76 zł). 

Nastąpi też obniżka ceny urzędowej leku Roswera – dawka 30 mg po 56 tabl 

(-15,87 zł) i dawka 15 mg po 56 tabl. (-7,94 zł). Od 1 marca tańsza będzie też 

Pradaxa 75 mg (30 kaps.) o 12,42 zł. W nowym wykazie leków 

refundowanych swoją cenę urzędową podniesie też 7 leków – to Perazin w 

różnych dawkach, Pernazinum i Danazol Polfarmex. Refundacją zostaną 

objęte też 24 nowe leki – głównie nowe wielkości opakowań dotychczas 

refundowanych leków. 

 

Dnia 18.02.2021 zostało opublikowane obwieszczenie, z którym można 

zapoznać się na poniższej stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-

lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-

spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-

medycznych-na-1-marzec-2021-r 

 

W dniu 17.02.2021 został udostępniony przez firmę Kamsoft BLOZ 

symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” 

przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 15 lutego 

2021 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin 

wejścia w życie to 01.03.2021 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 

 

 

 
 

 

 

W module 13. Zakupy dla dokumentów w buforze została dodana informacja 

o statusie podatnika VAT. Gdy na danym dokumencie wyświetla się 

informacja „Podatnik VAT nieznany” to możemy zweryfikować danego 

dostawcę. W tym celu należy z menu pod prawym klawiszem myszy na tej 

fakturze wybrać opcje „Sprawdź status podatnika w VAT”. 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marzec-2021-r
http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf
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Po pozytywnej weryfikacji wyświetli się informacja i zostanie zapisana data 

sprawdzenia. 

 

 
 

 

 

 

W połowie stycznia grupa posłów zapytała Ministerstwo Zdrowia czy resort 

planuje zmianę przepisów, umożliwiając wykupienie kolejnych opakowań 

tego samego leku z jednej e-recepty w różnych aptekach. Obecnie bowiem 

pacjent jest „przywiązany” do apteki, w której rozpoczął realizowanie e-

recepty, co okazuje się kłopotliwe w przypadku leków przepisanych na cały 

rok stosowania. Odpowiedzi na pytanie posłów udzielił Sekretarz Stanu 

Waldemar Kraska. W pierwszej kolejności wskazał on, że obecny stan nie jest 

konsekwencją obowiązujących przepisów, a ograniczeń technologicznych. 

Przedstawiciel resortu zdrowia informuje też, że w połowie 2020 roku 

Centrum e-Zdrowia podjęło prace mające na celu przygotowanie 

koncepcji realizacji recepty elektronicznej częściami w więcej niż jednej 

aptece. Jednocześnie zapewnia, że prace finalizujące działanie związane z 

rozszerzeniem możliwości realizacji recept elektronicznych w różnych 

aptekach zostaną zakończone możliwie szybko. 

 

 
 

 
 

 

 

Narodowy Funduszu Zdrowia przekazał do aptek komunikat o treści: 

"Narodowy Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 32 RODO, 

administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, w tym poprzez 

m. in. tworzenie kopii zapasowych danych. W przypadku stwierdzenia 

naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
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ochronie danych), administrator ma obowiązek zgłosić naruszenie ochrony 

danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie 

z art. 33 RODO oraz zrealizować obowiązki wynikające z art. 34 RODO. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych zapewnia odpowiednie warunki 

zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 

i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie 

bez zbędnej zwłoki." 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo ważne. Jeśli u Państwa w 

aptekach nie ma wdrożonych jeszcze odpowiednich zabezpieczeń to 

zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem. 

 

 


