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Asystent Reglamentacji 

 

1. Wstęp 

W związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi od 2 kwietnia 2020 r. zgodnie z 

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i 

wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta 

w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Arechin w ilości nie więcej niż 2 

opakowań na 30 dni albo w ilości nie więcej niż 2 opakowań produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 

30 tabletek na 30 dni, albo w ilości 1 opakowania produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek 

na 30 dni. 

Aby ułatwić Państwu realizację obowiązków wynikających z tego Obwieszczenia, przygotowaliśmy 

zapoznawczą wersję nowej funkcjonalności „Asystent Reglamentacji”, która dostępna jest dla wszystkich 

użytkowników wprost z systemu KS-AOW z poziomu modułu APW11 w trakcie realizacji recept i sprzedaży 

produktów leczniczych, objętych reglamentacją (obecnie są to produkty z grupy Chlorochin). Asystent 

Reglamentacji zaprezentuje informacje zamieszczone w Obwieszczeniu dotyczące limitów wydań danego 

produktu leczniczego na jednego pacjenta oraz pozwoli Państwu w prosty sposób zidentyfikować ilość 

wydanych do tej pory produktów leczniczych podlegających reglamentacji danemu pacjentowi w Państwa 

aptece. Na podstawie tej informacji będą mogli Państwo podjąć decyzję o wydaniu leku.  

Należy jednocześnie pamiętać, że produkty reglamentowane będzie można wydać pacjentowi w danej aptece 

tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pacjent w okresie reglamentacyjnym wcześniej nie nabył takiego produktu lub 

innych produktów z tej samej grupy reglamentacyjnej w innej aptece. 

2. Uruchamianie Asystenta Reglamentacji 

Aby móc korzystać z Asystenta Reglamentacji należy posiadać najnowszą wersję systemu KS-AOW (co najmniej 

2020.03.0.2).  

Lista leków reglamentowanych aktualizowana jest przy pomocy zadania "Pobieranie grup reglamentacyjnych 

(COVID-19)" wykonywanego przez ApwPlan (Rys.1.). Warto upewnić się czy to zadanie pojawiło się na liście zadań 

do wykonania. Częstotliwość sprawdzania listy leków można zmienić w module apw41, domyślnie lista pobierana 

jest 2 razy dziennie. 
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Rys. 1. ApwPlan lista zadań 

3. Asystent Reglamentacji 

Okno Asystenta Reglamentacji można wywołać w dwóch miejscach w systemie: 

1. Po pobraniu e-Recepty z SIM, w oknie z odczytem e-Recepty – przycisk [Ctrl+Shift+R] Asystent 

Reglamentacji (Rys.2.). Dodatkowo produkt objęty reglamentacją wyświetla się w oknie w kolorze 

fioletowym podobnie jak sam przycisk Asystenta: 
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Rys.2. Przycisk „Asystent Reglamentacji” 

Po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego [Ctrl+Shift+R] lub wciśnięciu przycisku Asystent 

Reglamentacji pojawi się okienko (Rys.3.) z prośbą o dookreślenie liczby opakowań jaką zamierzamy wydać.  

 

Rys.3. Okno ilości wydawanego produktu 
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Po uzupełnieniu danych zostanie wyświetlone okno Asystenta Reglamentacji (Rys.4.): 

 

Rys. 4. Asystent Reglamentacji 

2. Po pobraniu e-Recepty i kliknięciu [F2] Realizuj – Asystenta Reglamentacji można wyświetlić za 

pomocą skrótu Ctrl+Shift+R (z poziomu okna z wyborem leku do sprzedaży), dodatkowo produkty 

podlegające reglamentacji zostały w programie oznaczone ikoną wirusa  widoczną tuż obok 

nazwy produktu na liście towarów (Rys.5.):  

 

Rys. 5. Możliwość skorzystania z kalkulatora podczas realizacji recepty 
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Okno Asystenta Reglamentacji (Rys.6.) podzielone jest na następujące części:  

 

Rys. 6. Asystent Reglamentacji 

− CZĘŚĆ PIERWSZA: Informacje ogólne z możliwości zapoznania się z treścią obwieszczenia (Rys.7.).  
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Rys. 7. Asystent Reglamentacji - obwieszczenie 

 

− CZĘŚĆ DRUGA: WYDAWANY LEK – pozycja wydawana w aptece (Rys.8.). 

 

Rys.8. Część „Wydawany lek” 

− CZĘŚĆ TRZECIA: INFORMACJE DOT. WYDANIA PRODUKTU REGLAMENTOWANEGO (Rys.9.) 

Informacje dot.: 
1. możliwej do wydania ilości produktu w określonym w obwieszczeniu czasie  
2. ilości substancji wydanej w okresie reglamentacji 
3. ilości substancji planowana do  wydania w czasie obecnej transakcji 
4. dodatkowa ilości substancji możliwa do wydania w dniu wydania produktu 

 

Rys.9. Informacje dot. wydawania produktu reglamentowanego  


