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Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r.   

 

I. Wstęp  

W związku ze zmianami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. U z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 1136) oraz wejściem w życie 

rozporządzenia MZ z dnia 28 października 2015r. w sprawie recept wystawianych przez 

pielęgniarki i położne (Dz. U z dnia 26 listopada 2015r. poz. 1971), do systemu KS – Apteka 

Ogólna Windows zostały wprowadzone odpowiednie modyfikacje, pozwalające na 

wspomaganie pracy apteki w tym zakresie.  

Od pierwszego stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne odpowiednio przeszkolone zgodnie  

z Art. 15a i Art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. posiadają możliwość wystawiania recept 

na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

określone w wykazach. Recepta, która jest wystawiona przez pielęgniarkę bądź położną 

posiada unikalny numer recepty zbudowany z ciągu dwudziestu dwóch cyfr, z których:  

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 – dla druków recept 

posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki 

Funduszu; 

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) cyfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 

przy czym tworzą one unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer; 

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość: 

a) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, 

ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne, 

b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, 

ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja); 

5) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego  

w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia. 

 

System apteczny KS-AOW od wersji 2015.3.8.6 oraz 2016.0.2.2 został przystosowany do nowych 

zmian. 

II.  Aktualizacja karty BLOZ i towaru 

Zmiany związane z możliwością wystawiania recept przez pielęgniarki i położne 

spowodowały konieczność rozbudowy karty BLOZ oraz karty towarowej o dodatkowe 

wskaźniki: pielęgniarka, położna.  
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Na karcie BLOZ nowe wskaźniki znajdują się w zakładce [Ctrl+4] Status – Wydawanie.  

 
Rys. 1 Karta BLOZ 

Na karcie towarowej nowe wskaźniki znajdują się w zakładce [Ctrl+3] Typy. 

 
Rys. 2 Karta towaru 
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Po zaktualizowaniu bazy KS-BLOZ (udostępnionej 14 grudnia 2015r.) w module APW44 

KOMUNIKACJA należy uruchomić moduł APW14 MAGAZYN następnie wybrać funkcję 

„Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje”. W tzw. „Pajączku” nacisnąć klawisz [F5] 

Tworzenie bufora z aktualizacją, aby zaznaczyć pole do aktualizacji. Należy zaznaczyć punkt 

jak na rysunku poniżej, następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany za pomocą przycisku [F2] 

Zatwierdź. 

 

Rys. 3 Aktualizacja bazy KS-BLOZ 

 

Po utworzeniu bufora leków należy sprawdzić poprawność dokonanych zmian wybierając 

odpowiednio klawisz [F4] Ręczna poprawa, a po ich sprawdzeniu zatwierdzić bufor klawiszem 

[F6] Korekta leków. 

III. Zmiany dotyczące recept 

W związku ze zmianami w module APW11 SPRZEDAŻ zmianie uległo okno wprowadzania 

kodów. Obecnie, aby wybrać rodzaj recepty należy skorzystać z przycisku [F3], natomiast 

chcąc wybrać oddział NFZ / kraj należy wybrać przycisk [F5].  
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Rys. 4 Recepta pielęgniarska 

 

Aby zrealizować receptę pielęgniarską należy w podstawowej sprzedaży wybrać receptę 

białą, a następnie określić jej rodzaj [F3]. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych m.in.  

Id pielęgn. / położnej (przy wyborze białej recepty pole tak jak przed zmianą nosi nazwę  

Id. Lekarza). 

W module APW 22 KARTOTEKI  karta Lekarza zmieniła nawę na Kartę pracownika medycznego 

(rys. 5). 

 

Rys. 5 Karta pracownika medycznego 
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W module APW21 ZESTAWIENIA - Zbiorcza ewidencja recept - rozbudowano filtr rodzaju recept 

o recepty pielęgniarskie (rys. 6). 

 

 

Rys. 6 Filtr w zbiorczej ewidencji recept 

 


