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Pakiet zmian w systemie KS-AOW 

związany z projektem zmian rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych 

przez apteki oraz informacji przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia  

 

Wersja systemu KS-AOW zawierająca zmiany: 2017.2.1.0. 

I. Wstęp 

Na podstawie projektu z dnia 2.01.2017 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w 

sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia wymusza wprowadzenia szeregu zmian w systemie aptecznym. Zmiany te dotyczą:  

- przekazania „daty i godziny przyjęcia recepty, wydania leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia lub wyrobu medycznego pacjentowi, a w przypadku leku recepturowego również daty i 

godziny jego wykonania” zgodnie z § 1 ust. 1 pkt a, projektu ww. rozporządzenia.  

- przekazania „daty urodzenia pacjenta, w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL zgodnie z § 

1 ust. 1 pkt. b, projektu ww. rozporządzenia.  

- obowiązku przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury  

w określonych jednostkach miary. Rozporządzenie definiuje zamknięty słownik jednostek miary w postaci: 

sztuka [szt], gram [g], mililitr [ml] dla składników w postaci opakowań bezpośrednich i surowca 

farmaceutycznego oraz opakowanie [op] dla leku gotowego dla receptury.  

-   wprowadzenia składników kodów postaci dla leków recepturowych zgodnie z  § 1 ust. 1 pkt. d.   

1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,  
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów,  
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,  
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,  
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na 
spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów  
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,  
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,  
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów  
9 – dla pigułek – do 30 sztuk  
10 – dla klein – do 500 gramów  
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 
gramów. 

 

Uwaga!  

W związku z faktem, że opisane zmiany dotyczą projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który  nie 

został jeszcze opublikowany, w module APW41 Administrator została dodana opcja APW11.2.137 Kontrola 

składników leków recepturowych, pozwalająca na włączenie pracy systemu aptecznego KS-AOW zgodnie 

ze zmianami obowiązującymi po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia MZ.   
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II. Zmiany w systemie KS-AOW 

W systemie aptecznym KS-AOW zostały wprowadzone następujące zmiany:  

Rozbudowano kartę towaru - zakładkę [CTRL+3] TYPY o dodatkowy wskaźnik:  

- Lek gotowy dla receptury,  
 
który uzupełnia istniejące już wskaźniki: 
 
- Składnik receptury, 
- Opakowanie do receptury, 
  

 

Rys. 1. Karta towaru – zakładka TYPY 

W przypadku leku o określonym rodzaju: ROBIONY - karta towaru, zakładka [Ctrl+6] SKŁAD została 

rozbudowana o możliwość wyboru kodu postaci. 
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Rys. 2. Karta leku robionego – zakładka SKŁAD 

Rozbudowano kartę BLOZ - zakładkę [CTRL+4] STATUS o dodatkowe wskaźniki:  

- Kategoria Materiały medyczne – Opakowanie dla receptury, 
- Kategoria Wykaz – Lek gotowy dla receptury, 
które uzupełniły istniejący już wskaźnik: 
- Kategoria Rodzaj I – Składnik receptury.  
 

 

Rys. 3. Karta BLOZ – zakładka STATUS – Rodzaj I 
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         Rys. 4. Zakładka STATUS – Materiał medyczny     Rys. 5. Zakładka STATUS - Wykaz 

Baza KS-BLOZ zawierająca ww. wskaźniki została udostępniona 14 lutego 2017r. Aby na karty leku przenieść 

odpowiednie zmiany przed wejściem w życie rozporzadzenia należy zaktualizować bazę BLOZ. Następnie w 

module APW14 MAGAZYN uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. 

„pajączek”). Wybrać przycisk „[F5] Tworzenie bufora z aktualizacją”, następnie wybrać pole do aktualizacji 

jak na poniższym zrzucie (Rys. 6). Potwierdzić wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „[F2] Zatwierdź”. 

 

 

Rys. 6. Aktualizacja bazy KS-BLOZ oraz kartotek towarowych 

Po utworzeniu bufora leków należy sprawdzić poprawność dokonanych zmian za pomocą przycisku F4. 

Następnie zatwierdzić utworzony bufor przyciskiem F6.  



 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

 

KS-AOW 
Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany ze zmianami na 1 marca 2017 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 Dokument: 2017.02.21 

 

Wydanie: 1  Waga: 90 

 

Tytuł: Pakiet zmian w systemie  

KS-AOW  
Wykonała:  Sprawdził:  Zatwierdził:  Strona 5  

 

W związku z obowiązkiem przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury 

w określonych jednostkach miary [szt], [g], [ml] dla składników w postaci opakowań bezpośrednich i 

surowca farmaceutycznego oraz [op] dla leków gotowych dla receptury moduł APW23 KONTROLA – 

Kontrola leków został rozbudowany o dodatkowe zestawienie „Kontrola leków recepturowych”. W oknie 

„Kontrola leków recepturowych” wyświetlona jest lista leków, które na karcie leku mają określony jeden ze 

wskaźników: surowiec farmaceutyczny, opakowanie bezpośrednie, lek gotowy dla receptury.  

 

Rys. 7. Kontrola leków recepturowych 

W oknie „Kontrola leków recepturowych” użytkownik ma możliwość ujednolicić apteczne jednostki miary 

dla składników receptury. Wszystkie pozycje, które zawierają niewłaściwe oznaczenia jednostki miar na 

karcie leku są odpowiednio podświetlone na czerwono. Wybranie przycisku F3 Karta spowoduje 

wyświetlenie karty towaru celem zweryfikowania wpisanych wartości. Aby nanieść zmiany na karcie leku 

należy wybrać przycisk F4 Zmień, po wprowadzeniu zmian należy je zapisać za pomocą przycisku F2 Zapisz.   

W powyższym oknie „Kontrola leków recepturowych” zaznaczono trzy przypadki, jakie mogą wystąpić: 

Przypadek 1 –  w kolumnie „Jm apteczna” na czerwono widnieje wpis [op] – oznacza to, że dla tych 

produktów należy zmienić jednostkę miary aptecznej z [op] na właściwą dla danego produktu oraz właściwy 

mnożnik apteczny. Poniżej przedstawiono przykład:  
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Składnik receptury Acidum boricum 30 g występujący w saszetkach w jednostce miary [op] opakowanie 

oraz mnożnik apteczny ustawiony na 1.   

 

Rys. 8. Karta towaru do aktualizacji 

W takim przypadku należy zmienić jednostkę apteczną miary na gram [g] wpisując w pole: „Jedn.miary apt.” 

wartość [g] natomiast w polu „mnożnik apteczny” należy wpisać wartość 30.  

 

Rys. 9. Karta leku z poprawnymi wartościami 
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Przypadek 2 – w kolumnie „Jm lekosp.” na czerwono widnieje wpis [op]-  możliwe są dwie sytuacje: 

a) Sytuacja pierwsza: na karcie towaru jednostka miary aptecznej podana jest poprawnie przykładowo w 

gramach [g],  mnożnik apteczny również uzupełniony poprawnie 1 ponieważ opakowanie zawiera 1 g. 

W przypadku tego leku gdy mnożnik apteczny wynosi 1 „jednostka miary lekospisowa” może zostać 

podana również w gramach [g]. Uzupełnienie pola „Jednostka miary lek.” na wartość w obowiązujących 

jednostkach miary nie jest wymagana, jednak system będzie cały czas podświetlać pozycję na 

czerwono.  

 

Rys. 10. Karta leku recepturowego do opisu z pkt. a 

b) Sytuacja druga: na karcie towaru wpisano niewłaściwy mnożnik apteczny, należy ręcznie wprowadzić 

właściwą wartość z opakowania. Jak przedstawia poniższy zrzut mnożnik apteczny jest wpisany 1 

natomiast opakowanie jest 80 g, mnożnik apteczny powinien być wpisany 80.  
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Rys. 11. Karta towaru z błędnie uzupełnionym mnożnikiem aptecznym 

Przypadek 3 – Poprawnie uzupełniona karta leku.  

 

Rys. 12. Karta towaru z poprawnymi wartościami 

W sytuacji, gdy na karcie leku zostaną wprowadzone niewłaściwe dane dotyczące jednostki miary w 

momencie zapisu [F2] Zapisz system apteczny wyświetli stosowny komunikat przedstawiony na poniższym 

rysunku 13.  
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Rys. 13. Komunikat o wpisaniu niewłaściwej jednostki miary 

W module APW13 ZAKUPY podczas zakładania nowych kart dla surowców farmaceutycznych, opakowań 

bezpośrednich oraz leków gotowych dla receptury w przypadku niepoprawnie uzupełnionych wartości na 

zakładanej karcie system apteczny poinformuje o możliwości zmiany na właściwe wartości stosownym 

komunikatem: „Dla surowców farmaceutycznych i opakowań bezpośrednich apteczna jednostka miary 

powinna przyjmować jedną z wartości: szt [sztuka], g [gram], ml [mililitr]. Czy chcesz ją zmienić teraz?”.  

 

Rys. 14. Faktura Vat zakupu – zakładanie nowej karty towaru 

Ustawodawca wymaga również, aby do sprawozdania przekazany został identyfikator osoby uprawnionej 

do realizacji recept oraz do wykonywania leków recepturowych, czyli numer prawa wykonywania zawodu 

NPWZ, numer PESEL w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub techniczny identyfikator nadawany 

przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL. W systemie aptecznym „Kartę 
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pracownika” dostępną w module APW41 Administrator rozbudowano o dodatkowe pole „Identyfikator w 

NFZ”.   

 

Rys. 15. Karta pracownika  

Moduł APW11 Sprzedaż został rozbudowany o obsługę słownika kodów postaci leku recepturowego. Aby 

poprawnie zrealizować receptę dla leku recepturowego w systemie aptecznym, po wyborze rodzaju leku 

recepturowego „jałowy” lub „niejałowy” należy wybrać jeden z dostępnych kodów postaci w oknie  

„Wybierz kod postaci leku recepturowego”.  

 

Rys. 16. Możliwość wyboru kodu postaci leku recepturowego 

Podczas złożenia leku recepturowego w oknie receptury program kontroluje czy wybierany składnik 

receptury ma na karcie właściwe jednostki miary apteczne. Jeśli farmaceuta wybierze składnik receptury, 

dla którego jednostka miary jest spoza dopuszczalnej listy program wyświetli stosowny komunikat, który 
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zablokuje dalszą możliwość złożenia leku recepturowego.  Dodatkowo użytkownik ma możliwość za pomocą 

przycisku [F4] Kod postaci zmienić wybrany wcześniej kod. 

 

Rys. 17. Złożenie leku recepturowego w poprawie sprzedaży 

Projekt rozporządzenia wprowadza również zmiany dotyczące przekazania daty urodzenia pacjenta,  

w przypadku braku numeru PESEL.  Okno „Wprowadzenia kodów z recept” dostępne w module APW11 

Sprzedaż zostało rozbudowane o dodatkową funkcję [ALT+O] Opiekun oraz dodatkowe pole „Data 

urodzenia:”. Podczas realizacji recepty dla pacjenta nieposiadającego numeru PESEL, możemy wpisać jego 

datę urodzenia, natomiast w polu PESEL: wpisujemy PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

faktycznego.  

 

Rys. 18. Okno wprowadzenia kodów z recept 


