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Usługa Leki on-line 

Każda apteka współpracująca z OSOZ za pośrednictwem „Serwisu apteki” może udostępnić pacjentom 

możliwość rezerwowania leków w swojej aptece. To opcja, która staje się coraz bardziej popularna 

wśród klientów aptek. Rezerwowanie leków on-line to przede wszystkim wygoda i możliwość 

oferowania sprzedaży leków, których apteka aktualnie nie ma na stanie magazynowym. Dodatkowo 

apteka będzie miała możliwość proponowania zamienników rezerwowanych produktów oraz 

wysyłania powiadomień o możliwości odbioru rezerwacji. 

Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW 

 

W momencie, kiedy do apteki trafią rezerwacje na leki, farmaceuta po zalogowaniu do modułu „11 

Sprzedaż” zobaczy odpowiednie powiadomienie. 

 

 

Rys. Moduł „11 Sprzedaż” – powiadomienia o rezerwacjach 

 

Po zastosowaniu przycisku „Tak” farmaceuta może bezpośrednio przejść do obsługi rezerwacji. 

Wówczas pojawi się okno z rezerwacjami.  
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Rys. Okno rezerwacji 

Po zastosowaniu przycisku „Nie” farmaceuta przejdzie do okna głównej sprzedaży, gdzie również 

pojawi się odpowiednie powiadomienie.  

 

Rys. Moduł „11 Sprzedaż” – powiadomienia o rezerwacjach 

 

Wówczas za pomocą kombinacji przycisków [CTRL+F12] można przejść do obsługi rezerwacji. 

Jeżeli z tego poziomu farmaceuta nie przejdzie do obsługi rezerwacji, po określonym czasie otrzyma 

stosowne przypomnienie. 
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Rys. Moduł „11 Sprzedaż” – przypomnienie o rezerwacjach 

Ważne:  
 
W celu ułatwienia obsługi rezerwacji, przygotowaliśmy komunikaty, które będą wyświetlać się w dolnej 

części okna rezerwacji. Komunikaty będą zawierać wskazówki dla farmaceuty jakich czynności może 

dokonać, aby poprawnie obsłużyć rezerwację. Wskazówki będą wyświetlane na czerwonym tle i są 

oznaczone ikoną żółtego trójkąta  . Poniżej przykład: 

 

Rys. Wskazówki dla farmaceuty 
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Rezerwacje realizowane automatycznie  
 

Rezerwacje obsługiwane automatycznie nie wymagają żadnej ingerencji farmaceutów. Jeśli pacjent 

dokona rezerwacji na leki, które są aktualnie na stanie apteki (i pozycje zostały prawidłowo powiązane 

przez system), otrzyma zwrotnie powiadomienie o tym, aby udać się do apteki po odbiór leków.  

Powiadomienie wysyłane jest automatycznie z systemu aptecznego – farmaceuta nie musi dokonywać 

żadnych czynności.  Leki zostaną zarezerwowane i będą oczekiwały na przybycie pacjenta do apteki.  

Rezerwacje obsłużone w sposób automatyczny będą posiadały status „Do odebrania”.  

 

 

Rys. Okno rezerwacji - Rezerwacje obsłużone automatycznie „Do odebrania” 

W momencie odbioru leków przez pacjenta, należy wybrać [ENTER] Sprzedaj, wówczas rezerwacja 

znika z listy. 

 

Rezerwacje wymagające ingerencji farmaceuty – ustawienie zgodności towaru  
 

Wszystkie rezerwacje wymagające ingerencji farmaceuty będą posiadały status „Nowe”.  
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Rys. Okno rezerwacji – Rezerwacja „Nowe” 

 

Po ustawieniu się na danej rezerwacji, w dolnej części okna pojawią się pozycje rezerwacji. Farmaceuta 

otrzyma także podpowiedzi, co należy zrobić. Podpowiedzi oznaczone są ikoną żółtego trójkąta i są 

podświetlone na czerwono.  

 

 

Rys. Komunikaty informacyjne w oknie rezerwacji 

Brak zgodności towaru -  (znak zapytania w kolumnie „Z”) – znak zapytania pojawi się w przypadku, 

gdy system nie potrafi jednoznacznie powiązać pozycji rezerwowanej przez pacjenta z pozycją leku z 

bazy aptecznej. Pozycje zarezerwowane są weryfikowane na podstawie numerów BLOZ leków. Brak 

zgodności występuje, gdy numery BLOZ są zgodne jednak występuje inna niezgodność (np. postać leku, 

dawka). Farmaceuta w takim przypadku musi jednoznacznie wskazać, że lek znajdujący się w aptece 

jest tym, który rezerwuje pacjent.  

Przypisania zgodności należy dokonać poprzez zastosowanie przycisku [Ctrl+T] Ustaw zgodność, po 

ustawieniu się na danej pozycji rezerwacji. 
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Rys. Okno rezerwacji – ustawienie zgodności pozycji 

Po ustawieniu zgodności – zamiast znaku zapytania przy pozycji pojawi się zielony znacznik. Jeśli 

rezerwacja wymagała tylko ustawienia zgodności, po dokonaniu powiązania należy zarezerwować lek 

używając funkcji  [F9] Rezerwuj, a rezerwacja otrzyma status „Do odebrania”.  

 

Rys. Okno rezerwacji – opcja Rezerwacji 

 

Realizacja leków pochodzących z rezerwacji 
 

W sytuacji kiedy Pacjent rezerwuje lek, którego apteka nie posiada w lokalnej bazie towarowej, w oknie 

rezerwacji pojawi się informacja „Brak powiązanego towaru”.  
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Może to oznaczać, że: 

 apteka posiada ten produkt – jednak sprzedaje go pod innym numerem BLOZ -wówczas należy 
dokonać prawidłowego przypisania numerów BLOZ na kartotece w bazie aptecznej i powiązać 
pozycje w oknie rezerwacji. 

 Apteka nigdy nie posiadała takiego leku  - wówczas należy założyć nową kartotekę dla tego 
produktu, dokonać powiązania w oknie rezerwacji i zamówić lek w hurtowni. 

 

W celu powiązania lub utworzenia kartoteki towaru, należy wybrać opcję [F4] Popraw. 

 

Rys. Okno rezerwacji - brak powiązanego towaru 

Po zastosowaniu funkcji [F4] Popraw, wyświetli się okno, w którym należy zastosować opcję [F4] 

Zmień. 
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Rys. Okno rezerwacji – wskazanie/zmiana pozycji rezerwowanego leku 

 

Aby odnaleźć wskazany lek w bazie aptecznej, należy wybrać opcję [F5] BLOZ.  

 

Rys. Okno rezerwacji – wskazanie/zmiana pozycji rezerwowanego leku 

 

 

Po utworzeniu karty nowego towaru, należy wybrać [Ent] OK, a następnie dokonać powiązania 

kartoteki towaru, wybierając funkcję [F2] Zapisz.  
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Rys. Okno rezerwacji – powiązanie kartoteki towaru 

 

W kolejnym kroku należy dokonać ustawienia zgodności towaru wybierając funkcję [Ctrl+T] Ustaw 

zgodność.  

 

Rys. Okno rezerwacji – ustawienie zgodności 

 

 

W celu określenia terminu dostępności leku w aptece, należy ustawić się na polu Pozycja i z rozwijalnej 

listy wybrać opcję [CTRL+Z] Na zamówienie.  
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Rys. Okno rezerwacji  – określenie terminu dostępności 

 

W tym miejscu należy ustawić termin dostarczenia rezerwacji oraz przewidywaną cenę leku. W polu 

„uwagi” można wprowadzić informację dla pacjenta.  

 

Rys. Informacje na temat pozycji „Na zamówienie” 

 

Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów, w celu przekazania pacjentowi odpowiedniego 

powiadomienia należy zastosować funkcję [Ctrl+F9] Zatwierdź. 
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Rys. Przekazanie informacji pacjentowi 

 

 

W kolejnym kroku należy zatwierdzić wyświetlony komunikat. Zostanie on wysłany do pacjenta,  

a status rezerwacji zmieni się na „Oczekuje akceptacji pacjenta”. 

 

Rys. Status rezerwacji „Oczekuje akceptacji pacjenta” 
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Po zaakceptowaniu przez Pacjenta warunków rezerwacji, w aptece widoczny jest status „Zatwierdzone 

przez pacjenta”. 

W dalszej kolejności, kiedy towar zostanie dostarczony do apteki, w oknie rezerwacji, w polu „Ilość 

aktualna”, znajduje się informacja o ilości leku na stanie apteki. Wówczas w celu zarezerwowania leku 

dla pacjenta należy wybrać opcję [F9] Rezerwuj. 

 

Rys. Okno rezerwacji – rezerwacja leku dla pacjenta 

 

Po zaakceptowaniu komunikatu, status rezerwacji zmienia się na „Do odebrania”. 

 

Propozycja zamiany leków 
 

Farmaceuta może także zaproponować zmianę rezerwowanych pozycji. Funkcja będzie głównie 

wykorzystywana, gdy farmaceuta posiada tańszy zamiennik lub nie posiada zarezerwowanego leku, ale 

inny działający w ten sam sposób. W tym celu używamy funkcji [F2] Dodaj. Następnie należy wyszukać 

lek, który chcemy zaproponować pacjentowi, poprzez wybór [F4] Zmień. 
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Rys. Propozycja zamiany leków 

 

Z listy, która się wyświetli, Farmaceuta wybiera lek, który chce zaproponować Pacjentowi, a następnie 

zatwierdza wybór za pomocą [Ent] OK.  

W tym miejscu jest możliwość pozostawienia informacji dla Pacjenta o proponowanej zmianie 

rezerwacji. W celu zatwierdzenia należy wybrać [F2] Zapisz. 

 

Rys. Okno „Pozycja zamówienia’ – informacja dla pacjenta 

 

Po zatwierdzeniu wyświetlonego komunikatu, nowa pozycja zostanie dodana do rezerwacji. 
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W kolejnym kroku niezbędne jest usunięcie z listy pozycji, którą zarezerwował pacjent. W tym celu 

należy ustawić się na tej pozycji i zastosować funkcję [F4] Popraw. W oknie „Pozycja zamówienia” 

należy w polu „Ilość do realizacji” wprowadzić wartość „0”. Pole „Informacja dla pacjenta” umożliwia 

pozostawienie wiadomości. Można korzystać z gotowych szablonów po zastosowaniu przycisku [F5] 

Wybierz informację.  

 

Rys. Okno „Pozycja zamówienia” – zerowanie ilości do realizacji 

 

W celu przekazania pacjentowi propozycji zmiany rezerwacji, należy wybrać funkcję [Ctrl+F9] 

Zatwierdź. Status rezerwacji zmieni się na „Oczekuje akceptacji pacjenta”.  

 

Rys. Przekazanie informacji do pacjenta 
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Częściowa realizacja złożonej rezerwacji 
 

Jeżeli w rezerwacji pacjenta pojawia się lek, którego aktualnie brakuje na stanie apteki, taka rezerwacja 

wymaga ingerencji farmaceuty. W celu rezerwacji leku należy ustawić się na pozycji, której aktualnie 

apteka nie ma na stanie i skorzystać z opcji Pozycja i wybrać Ctrl+Z Na zamówienie.  

 

Rys. Obsługa niepełnej rezerwacji 

 

Po określeniu przybliżonej daty dostarczenia leku, farmaceuta poprzez zastosowanie funkcji [CTRL+F9] 

Zatwierdź, wysyła propozycję zmiany do pacjenta. Propozycja zmiany rezerwacji trafia do pacjenta,  

a status rezerwacji zmienia się na „Oczekuje akceptacji pacjenta”. 
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Rys. Wysłanie informacji do pacjenta 

 

 

Po potwierdzeniu rezerwacji przez pacjenta, status rezerwacji w aptece zmieni się na „Częściowo do 

odebrania”. 

 

Rys. Status rezerwacji – „Częściowo do odebrania” 

 

Pacjent ma możliwość częściowej realizacji złożonej rezerwacji. Jeśli chce zrealizować złożoną 

rezerwację w całości musi poczekać na dostarczenie do apteki brakującego leku. 
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Obsługa sprzedaży leków na receptę 
 

Jeżeli w rezerwacji znajdują się leki na receptę - w oknie rezerwacji pojawi się informacja o tym, że nie 
ustawiono recepty oraz odpłatności.  
 

 
 

Rys. Informacja o niepoprawnym typie recepty 

 
Te informacje powinny być uzupełnione w momencie przybycia pacjenta do apteki z receptą.  

Farmaceuta w pierwszym kroku powinien określić rodzaj recepty. Aby określić rodzaj recepty należy 

wybrać opcję Recepta, a następnie zastosować funkcję [Ctrl+R] Ustaw receptę.  
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Rys. Ustawienie recepty 

 

W tym miejscu można też określić odpłatność. W tym celu wybieramy opcję Recepta, a następnie 

[Ctrl+O] Ustaw odpłatność. 

  

Rys. Ustawienie odpłatności 

 

Aby przyporządkować pozycje rezerwacji do papierowej recepty dostarczonej przez pacjenta należy 
zaznaczyć wybrane pozycje używając Spacji, a następnie ustawić receptę wybierając funkcję Recepta 
– [Ctrl+R] Ustaw receptę.  
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Informacja o tym, do której recepty została przypisana pozycja rezerwacji znajduje się w kolumnie Nr 
rec. 
 

 
 

Rys. Przypisanie pozycji rezerwacji 

 
W celu realizacji rezerwacji należy użyć przycisku [ENT] Sprzedaj. Zastosowanie przycisku powoduje 

automatyczne przejście do okna sprzedaży i wybór pozycji z rezerwacji. 

 

Rys. Okno Sprzedaży – realizacja rezerwacji 
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Wykaz funkcji podczas obsługi rezerwacji 

 

 

 

[F7] Filtr – pozwala ograniczyć ilość pozycji na liście rezerwacji. Użytkownik ma możliwość 

zastosowania następujących pozycji filtrowania: 

 niezakończone (ustawienie domyślne) - w oknie widoczne są wyłącznie pozycje wymagające 
ingerencji farmaceuty (nie są wyświetlane rezerwacje Usunięte, Anulowane przez pacjenta, 
Odrzucone, Zrealizowane).  

 wszystkie – zastosowanie tego ustawienia powoduje wyświetlenie wszystkich rezerwacji za 
wyjątkiem rezerwacji, które zostały usunięte. 

 z usuniętymi - ustawienie pozwala wyświetlić wszystkie rezerwacje wraz z rezerwacjami, które 
zostały usunięte. 

  
[CTRL + F9] Zatwierdź – pozwala zatwierdzić rezerwacje, których wszystkie pozycje można zrealizować 
lub zostały oznaczone, jako pozycje „Na zamówienie”. W przypadku próby zatwierdzenia rezerwacji, 
którego nie można zrealizować w całości, wyświetlona zostanie odpowiednia informacja zawierająca 
wskazówki postępowania. 
 
[F9] Rezerwuj – pozwala zarezerwować towary znajdujące się w rezerwacji. Pacjent otrzyma 
informację o możliwości odbioru leków w aptece. 
 
[ENT] Sprzedaj - pozwala przejść do realizacji rezerwacji, które mają status „Do odebrania”. Pozwala 
na zrealizowanie rezerwacji, gdy pacjent pojawi się w aptece po odbiór rezerwacji. 
 
[F8] Odrzuć – pozwala usunąć rezerwację pacjenta w całości. Po zastosowaniu funkcji wyświetli się 
okno, w którym należy wprowadzić przyczynę usunięcia rezerwacji. Informacja zostanie przekazana 
pacjentowi wraz z informacją o usunięciu rezerwacji. 
 
[CTRL + D] Zmień datę ważności - pozwala zmodyfikować datę ważności wybranej rezerwacji. Data 
ważności może być ustawiona na podstawie wiarygodności pacjenta. Data ważności rezerwacji 
przekazywana jest do pacjenta w momencie, gdy produkty zostaną zarezerwowane.  
 
[ESC] Zamknij - pozwala zamknąć okno „OSOZ Leki on-line – rezerwacje”. 
 
[CTRL + T] Ustaw zgodność – pozwala ustalić zgodność kartotek pomiędzy pozycją zarezerwowaną 
przez pacjenta, a kartą towaru w aptece. Operacja ustalenia zgodności jest przeprowadzana 
jednorazowo dla danej pozycji leku. 
 

[F2] Dodaj – pozwala dodać nową pozycję do rezerwacji pacjenta oraz określić ilość produktu do 
realizacji.  
Farmaceuta dzięki tej funkcji może zaproponować dodatkowy produkt pacjentowi dodając go do 

istniejącej rezerwacji. W polu „Informacja dla pacjenta” istnieje możliwość wprowadzenia informacji 

dla pacjenta, która zostanie przekazana wraz z nową pozycją rezerwacji. Przycisk „[F2] Dodaj” 

dostępny jest dla rezerwacji o statusie „Nowe”. 
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[F4] Popraw – pozwala zmodyfikować wskazaną pozycję rezerwacji oraz zmienić ilość produktu do 

realizacji. Zastosowanie funkcji pozwala także modyfikować ilość pozycji na rezerwacji klienta. 

Zaznacz – pozwala zaznaczyć pozycje znajdujące się na rezerwacji. Dostępne opcje to:  

 Zaznacz/Odznacz (Spacja) – pozwala zaznaczyć/odznaczyć wybraną pozycję w rezerwacji.  

 Zaznacz wszystkie [Ctrl+A] – pozwala zaznaczyć wszystkie pozycje w rezerwacji  

 Odznacz wszystkie [Ctrl+X] – pozwala odznaczyć wszystkie pozycje w rezerwacji.  
 
Funkcja jest przydatna w momencie, kiedy w rezerwacji znajduje się kilka pozycji leków, wypisanych 

na jednej recepcie. Wówczas farmaceuta zaznacza wszystkie pozycje i jednocześnie ustawia typ 

recepty i ustawia odpłatność. 

Recepta – pozwala określić rodzaj recepty. Dostępne opcje to: 

 [Ctrl+R] Ustaw receptę - pozwala określić rodzaj recepty dla zaznaczonych pozycji 

znajdujących się w rezerwacji (jednej lub kilku jednocześnie). Po zastosowaniu przycisku 

wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać określoną pozycję sprzedaży. 

 [Ctrl+O] Ustaw odpłatność - pozwala określić rodzaj odpłatności dla zaznaczonych pozycji w 
rezerwacji.  

 
Pozycja – pozwala m. in. na określenie terminu dostępności towaru czy usunięcie pozycji. Dostępne 
opcje to:  

 [CTRL + Z] Na zamówienie – pozwala określić przybliżony termin dostępności towaru oraz 
cenę dla aktualnie niedostępnych pozycji. Po zatwierdzeniu, informacja jest przesyłana 
bezpośredni do pacjenta. 

 [CTRL + F8] Usuń pozycję – pozwala usunąć pozycję rezerwacji, która została dodana przez 
farmaceutę. Nie ma możliwości usunięcia pozycji, która jest pozycją zarezerwowaną przez 
pacjenta. 

 [Ctrl + C] Ustaw cenę - pozwala ustawić indywidualną cenę dla wybranej pozycji rezerwacji. 
 

Inne – umożliwia np. wywołać proces pobierania rezerwacji czy określić i listę towarów zablokowanych. 

Dostępne opcje to:  

 Lista towarów zablokowanych oraz Wyślij listę towarów zablokowanych do OSOZ - pozwala 

określić oraz wysłać do systemu OSOZ towary zablokowane, które będą niedostępne w ramach 

usługi Leków on-line. Pacjenci nie będą mieli możliwości rezerwacji w tej aptece towarów 

zablokowanych. 

 [F12] Pobierz - funkcja pozwala wywołać proces pobierania rezerwacji. 
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Kontakt z nami: 
 

E-mail: pomoc@ktomalek.pl 

Telefon: 32 609 12 61 
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