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Wstęp 
Drogi Użytkowniku! 

 E-recepta jest dokumentem elektronicznym zawierającym niezbędne dane do wydania leku w Twojej aptece. 

Jest wystawiana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną zgodnie z ich uprawnieniami do wystawiania recept. 

Docelowo ma zastąpić receptę papierową i usprawnić proces ordynowania i wydawania produktów leczniczych 

poprzez rozwiązanie problemów takich jak nieczytelna recepta, recepta sfałszowana, zagubiona czy konieczność 

wizyty u lekarza w przypadku kontynuacji leczenia. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania Pacjent za 

pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta będzie miał dostęp do wszystkich wystawionych dla niego recept 

wraz z informacją o ich realizacjach. Jeśli wyrazi On taką zgodę, dostęp do tych danych będziesz mógł mieć 

również Ty lub lekarz ordynujący leki, a dzięki temu otwiera się zupełnie nowy wachlarz możliwości na przykład 

wyspecjalizowana opieka farmaceutyczna.  

W tej instrukcji przeprowadzimy Cię przez kilka nowych pojęć, konfigurację systemu KS-AOW i pomożemy Ci 

zrealizować Twoje pierwsze E-recepty! Poznasz co to jest Dokument Realizacji Recepty, System Informacji 

Medycznej i wiele innych. 

Pamiętaj jednak, że w tej chwili trwa jedynie pilotaż e-recepty i docelowa wersja systemu KS-AOW może różnić 

się od tej opisanej w poniższej instrukcji. To wszystko zależy od Ciebie! Czekamy na Twoje opinie i propozycje 

zmian, aby w przyszłym roku przedstawić wszystkim aptekom w Polsce rozwiązanie, które wspomoże Twoją 

pracę, tak abyś mógł więcej czasu poświęcić Pacjentowi.  

Prosimy przesyłaj swoje pomysły i uwagi na adres pilotazERecepta@kamsoft.pl 

Wymagania 
Do sprawnej realizacji recept elektronicznych, Twoje otoczenie musi spełniać kilka warunków. Upewnij 

się, że wszystkie elementy opisane poniżej są zapewnione zanim przejdziesz dalej.  

Szybkość Twojego komputera to Twój czas! Pamiętaj, że czym szybszy komputer posiadasz tym sprawniej 

obsłużysz Pacjenta, jednak sprzęt komputerowy to dopiero początek. Nie chcemy Cię zanudzać informacjami 

technicznymi, ale musisz wiedzieć kilka podstawowych rzeczy. System operacyjny to najważniejszy program na 

komputerze (poza oczywiście KS-AOW). To on uruchamia się wraz z włączeniem przycisku na obudowie 

komputera. W Twojej aptece jest to na pewno jedna z wersji systemu Microsoft Windows. Czy ważne jest to, 

która to wersja? Otóż tak, ponieważ co jakiś czas producent tego systemu kończy wsparcie dla jego starszych 

wersji. I tak na przykład wsparcie dla systemu Microsoft Windows XP zakończyło się w 2014 roku! To oznacza, że 

od tego czasu Microsoft niespecjalnie stara się, aby zapewnić bezpieczeństwo w tym systemie, co z kolei naraża 

Twoją aptekę na różne rodzaje ataków cyberprzestępców. Zastanów się wraz z Twoim opiekunem serwisowym 

czy nie pora na wymianę sprzętu i systemu operacyjnego na szybki i bezpieczny. Wprawdzie można uruchomić 

system KS-AOW na starszych wersjach Windows jednak w związku ze wspomnianym wsparciem Microsoft’u 

zalecamy, aby był to Windows w wersji 7 lub nowszej.  

Realizacja e-recepty nie będzie możliwa bez Internetu. To właśnie z Internetu Twoje oprogramowanie pobiera 

receptę i wysyła jej realizację. Niezmiernie ważne jest, aby Internet w Twojej aptece był dostępny, stabilny                    

mailto:pilotazERecepta@kamsoft.pl
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i szybki. Wyobraź sobie sytuację, kiedy przez brak dostępu do Internetu nie możesz wysłać informacji, że 

zrealizowałeś receptę elektroniczną. Jeśli w takim przypadku wydasz leki Pacjentowi to będzie on mógł pójść do 

innej apteki i jeszcze raz zrealizować tą samą receptę! Taka sytuacja jest niedopuszczalna.  

W tym miejscu powinieneś już wiedzieć czy Twój komputer, system operacyjny i Internet są odpowiednie, aby 

uczestniczyć w pilotażu e-recepty. Jednak te elementy, chociaż niezbędne, są niczym bez systemu KS-APTEKA. 

Na potrzeby obsługi e-recepty wymagane są dodatkowe moduły „Moduł(K) – e-recepta i DRR P1” oraz moduł 

„Podpisywanie podpisem elektronicznym certyfikatem P1 (eRecepta, DRR)”.   

Upewnij się, że właśnie taka wersja znajduje się u Ciebie w aptece. Jeśli tak – już prawie jesteś gotowy na 

tworzenie historii! 

Zanim jednak przejdziesz do konfiguracji i realizacji recept elektronicznych w systemie KS-AOW musisz jeszcze 

założyć konto pilotażowe w systemie P1. Wszystkie potrzebne informacje jak to zrobić znajdziesz na stronie 

https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek 

Instrukcja zakładania tego konta dostępna jest pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-

SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf   
 

Instrukcja generowania potrzebnych w procesie zakładania konta w systemie P1 żądań podpisu certyfikatów 
„Instrukcja generowania plików żądań CSR” dostępna jest pod adresem 

https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/Instrukcja_CSR.pdf  
 

Jeśli podałeś we wniosku o założenie konta wszystkie wymagane dane i wgrałeś wygenerowane przed chwilą 

żądania podpisu powinieneś wkrótce na podany adres email otrzymać od CSIOZ podobną wiadomość: 

 

Informacje w niej zawarte przydadzą się później w konfiguracji systemu KS-AOW. Pobierz certyfikaty TLS i WS-

Security i postępuj dalej z instrukcją „Instrukcja generowania żądań CSR” tak, aby w efekcie posiadać połączone 

certyfikaty z kluczem prywatnym w formacie PKCS#13 (*.p12). 

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcją dostarczoną przez CSIOZ i wszystko zakończyło się powodzeniem 

powinieneś posiadać dwa certyfikaty WSS i TLS w formacie PKCS#12 (*.p12). Upewnij się, że tak właśnie jest. 

Jeśli nie, wróć do instrukcji „Instrukcja generowania plików żądań CSR”.  

https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/Instrukcja_CSR.pdf
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Oprócz certyfikatów TLS i WSS niezbędne są jeszcze certyfikaty P1, które udostępniliśmy pod adresem 

ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/WWW/certyfikatyP1.zip. Pobierz ten plik i zachowaj na dysku.  

W dalszej części instrukcji dowiesz się, co z nim zrobić. 

Na koniec ostatnia rzecz. Czy w Twojej aptece wystawia się recepty farmaceutyczne? Jeśli tak to osoba, która je 

wystawia, czyli magister farmacji musi posiadać specjalny certyfikat z kwalifikowanym podpisem. Tego 

certyfikatu niestety nie otrzymasz od CSIOZ. Musisz nabyć go oddzielnie w specjalnych sklepach internetowych, 

które zajmują się sprzedażą podpisów kwalifikowanych.  

Dotarliśmy do końca wymagań! Jeśli spełniasz je wszystkie możesz przejść do konfiguracji systemu KS-AOW a 

potem prosto do realizacji elektronicznych recept! 

Konfiguracja 
Staraliśmy się, abyś nie musiał spędzać godzin na konfiguracji systemu KS-APTEKA, bo wiemy, że nie 

masz na to czasu. Dlatego konfiguracja sprowadza się do kilku niezbędnych elementów. Nie wiemy jednak, jakiej 

wersji systemu Windows używasz, dlatego przygotowaliśmy poniższą instrukcję na wersji 10. Jeśli poszczególne 

obrazki różnią się od tych, które widzisz u siebie poproś o pomoc kogoś zaznajomionego z komputerami. Na 

pewno razem przejdziecie proces konfiguracji bez problemów.  

Kolejne kroki opisują konfigurację w systemie KS-AOW. Wierzymy, że poruszasz się po nim intuicyjnie 

jednak, jeśli napotkasz na problem skontaktuj się ze swoim opiekunem serwisowym. Jednym z kroków, który 

musisz wykonać jest uzupełnienie danych na wizytówce apteki.  

Wymagania wstępne 
  Pierwszym krokiem, jaki musisz zrobić jest zapisanie otrzymanych z CSIOZ certyfikatów na dysku twardym 

komputera. Upewnij się, że poprawnie zrealizowałeś kroki opisane w instrukcji tworzenia certyfikatów 

udostępnionej przez CSIOZ. Powinieneś mieć na dysku certyfikaty z rozszerzeniem p12 (połączony certyfikat PEM 

razem z kluczem prywatnym). Jeśli tak jest możesz przejść dalej. 

Utwórz na dysku „c” folder certyfikaty i wgraj tam certyfikaty w formacie p12 (TLS i WSS) i te, które pobrałeś z 

adresu ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/WWW/certyfikatyP1.zip. Pamiętaj, że pliki ZIP należy rozpakować. Po 

wszystkich operacjach powinieneś w folderze c:\certyfikaty zobaczyć listę plików jak na rysunku poniżej. 

Certyfikaty CCP1RootCA, CCP1SubCATLS oraz CCP1SubCAWSS pochodzą z archiwum certyfikaty.zip pobranego z 

serwera FTP KAMSOFT natomiast pozostałe dwa certyfikaty to te, które otrzymałeś z CSIOZ i połączyłeś z 

kluczami prywatnymi (ich nazwy mogą różnić się od tych widocznych powyżej). Jeśli w folderze znajdują się 

wszystkie pliki możesz przejść dalej. 

ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/WWW/certyfikatyP1.zip
ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/WWW/certyfikatyP1.zip
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Rysunek 1 Certyfikaty na dysku twardym 

Wizytówka apteki 
Na wizytówce apteki dodaliśmy nową zakładkę [Ctrl+F5] e-Recepta. Na zakładce tej znajduje się kilka 

parametrów, które musisz ustawić.  

 

Rysunek 2 Wizytówka apteki 

Pierwszym krokiem jest instalacja certyfikatów. W tym celu użyj przycisku [F5] Zainstaluj certyfikaty. Zobaczysz 

następujące okno. 
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Rysunek 3 Instalacja certyfikatów 

Najpierw wskaż plik certyfikatu TLS. Jeśli w folderze, który wskazałeś znajdują się pozostałe certyfikaty, system 

automatycznie wpisze do nich ścieżki.  

 

Rysunek 4 Instalacja certyfikatów 

Hasło certyfikatu to hasło, które wpisałeś w momencie tworzenia plików CRS. Wpisz je i użyj przycisku [F2] 

Kontynuuj. Jeśli wszystko zakończy się powodzeniem zobaczysz komunikat jak poniżej.  

 

Rysunek 5 Instalacja certyfikatów 

Jeśli widzisz komunikat „Odmowa dostępu” uruchom moduł APW41 – Administrator z uprawnieniami 

administratora. 
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W pole „Węzeł OID Usługodawcy” powinieneś wpisać ciąg znaków otrzymanych od CSIOZ. Jest to numer 

zaznaczony poniżej, pamiętaj jednak, że Twój numer będzie nieco różnił się od przykładowego zaznaczonego 

niżej. Jeśli nie otrzymałeś od CSIOZ poniższej wiadomości a zakładałeś konto w systemie P1 skontaktuj się z 

CSIOZ.  

 

Zweryfikuj jeszcze dane na zakładce [Ctrl+1] Informacje podstawowe. Ważne jest, aby dane teleadresowe apteki 

były zgodne z rejestrami medycznymi dostępnymi na stronie 

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx.  

Na zakładce [Ctrl+1] Informacje podstawowe w pole ID CSIOZ musisz wpisać numer z wiadomości otrzymanej od 

CSIOZ zaznaczony poniżej. 

 

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx
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Rysunek 6 Wizytówka - Informacje podstawowe 

W celu sprawdzenia wyniku weryfikacji komunikacji z P1 możesz skorzystać z funkcji dostępnej pod przyciskiem 

[F10] Testuj konfigurację. Jeśli komunikacja przebiega pomyślnie - wszystkie wymagane parametry 

skonfigurowane są poprawnie – program wyświetli komunikat „Konfiguracja poprawna”. W przypadku, gdy 

wynik weryfikacji komunikacji z P1 będzie negatywny wyświetli się okno z listą pozycji, które należy uzupełnić lub 

poprawić.   

 

Rysunek 7 Wizytówka – Testuj konfigurację 
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Kartoteki pracowników 
To już naprawdę ostatni krok konfiguracyjny. Musisz jeszcze zweryfikować dane pracowników. Przede 

wszystkim upewnij się, że wszyscy magistrzy farmacji mają uzupełnione pole Nr PWZ a technicy farmaceutyczni 

uzupełnione pole PESEL. To podstawowe identyfikatory tych osób i muszą być uzupełnione.  

 

                     Rysunek 8 Kartoteka pracownika - Informacje podstawowe 

Przejdź teraz na zakładkę [Ctrl+2] e-recepta. Musisz przypisać pracownikom odpowiednie role. Magistrom 

farmacji – Magister, technikom – Technik. Jeśli w Twojej aptece któryś z magistrów będzie wystawiał recepty 

farmaceutyczne musisz również ustawić dane dotyczące jego certyfikatu.  

 

Rysunek 9 Kartoteka pracownika 
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Włączenie obsługi e-recepty 
Cała niezbędna konfiguracja została już wprowadzona. Pozostaje nam jeszcze włączyć obsługę e-recepty oraz 

wskazać stanowiska, na których ma się uruchamiać moduł „Podpisywanie podpisem elektronicznym”. W tym 

celu uruchom Opcje modułów i odszukaj opcję APW11 – Sprzedaż.5.Dostępne rodzaje sprzedaży. Zaznacz pole 

e-Recepta i zapisz zmiany przyciskiem [F2] Zapisz.  

 

Rysunek 10 Włączenie e-recepty 

System apteczny automatycznie przypisze moduł „Podpisywanie podpisem elektronicznym” do stanowisk, które 

zostały uruchomione w aptece. Przykładowo: jeżeli masz licencję na 5 modułów „Podpisywanie podpisem 

elektronicznym”, a w aptece masz 10 stanowisk, program przyporządkuje do pierwszych pięciu stanowisk. 

Jeżeli będziesz chciał przełączyć na inne stanowisko niż to, które przyporządkował system, możesz to zrobić 

wybierając opcję APW.Wspólne.13 i wskazując stanowisko, na którym ma się uruchamiać moduł. 

 

Rysunek 7 Ustawienie stanowiska 
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W przypadku, gdy uruchomisz stanowisko, na którym brak podpiętego modułu „Podpisywanie podpisem 

elektronicznym” system poinformuje Cię o tym stosownymi komunikatami: 

- Podczas uruchomienia modułu APW11 Sprzedaż,  

 

Rysunek 8 APW11 Sprzedaż - Komunikat informacyjny 

- Podczas realizacji recepty papierowej i próbie wysłania dokumentu realizacji recepty do SIM, 

- Podczas realizacji recepty elektronicznej i próbie wybrania funkcji zatwierdzenia realizacji częściowej lub 

zamykającej, 

 

Rysunek 9 Komunikat informacyjny podczas realizacji 

Na tym stanowisku nie zrealizujesz żadnej recepty.  

Gratulacje! Konfiguracja systemu została zakończona. Teraz możesz przejść do części instrukcji poświęconej 

obsłudze recept elektronicznych.    

Realizacja recept 
Przygotowując obsługę e-Recepty w systemie KS-APTEKA staraliśmy się nie wprowadzać zbędnych 

rewolucji. Wiemy, że używasz tego systemu codziennie i przyzwyczaiłeś się do używanych  

w systemie skrótów i ścieżek realizacji recept. Dlatego system niewiele się zmienił. Nadal możesz realizować jak 

dotychczas recepty papierowe, wnioski czy sprzedaż odręczną. Na pierwszy rzut oka możesz jedynie zauważyć 

nowy przycisk e-Recepta na dolnym pasku tam gdzie znajdują się typy recept.  

Zgodnie jednak z nowym rozporządzeniem w sprawie recept zmienia się też sposób taksacji leku 

niezależnie od tego czy jest to recepta papierowa czy elektroniczna. Odruk recepty zastąpiono Dokumentem 

Realizacji Recepty. Jest to dokument elektroniczny, który po każdej zrealizowanej recepcie powinien być wysłany 

do Systemu Informacji Medycznej. Dlatego przeprowadzimy Cię teraz także przez realizację recepty papierowej 

właśnie po to, aby pokazać Ci, czym jest Dokument Realizacji Recepty. 
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Papierowych 
W zasadzie realizacja recepty papierowej do momentu fiskalizacji nie zmienia się w ogóle.  

W kilku przypadkach wymagane jest jednak wprowadzenie dodatkowych danych do systemu. Niestety dane, 

które wprowadzałeś na receptę papierową ręcznie (np. numer legitymacji ZHK) teraz musisz przechowywać w 

KS-APTEKA, aby mogły być one wysłane do SIM razem z realizacją. Żeby nazbyt nie komplikować procesu 

realizacji recepty papierowej postanowiliśmy wszystkie niezbędne dodatkowe informacje przechowywać na 

kartotece pacjenta. Ty musisz jedynie podczas wprowadzania kodów z recept wybrać pacjenta z kartoteki 

pacjentów. Aby jak najbardziej usprawnić ten proces dodaliśmy możliwość automatycznego przypisywania 

kartoteki pacjenta do recepty po wprowadzeniu lub odczytaniu jego numeru PESEL. Jeśli pacjenci powtarzają się 

w Twojej aptece wystarczy, że raz założysz kartotekę pacjenta i następnym razem dane zostaną z niej pobrane. 

Jakie dane dodatkowe są wymagane?   

W przypadku osób legitymujących się kartą EKUZ, certyfikatem zastępującym kartę EKUZ czy poświadczeniem 

NFZ wymagane są inne dane identyfikujące pacjenta np. seria i numer paszportu oraz kod kraju, z którego 

Pacjent pochodzi. Dane te możesz uzupełnić na kartotece pacjenta. Po wybraniu takiego pacjenta w oknie 

wprowadzania recept dane te zostaną automatycznie pobrane do realizacji.  

W przypadku uprawnień dodatkowych ZK, IB, IW wymagane jest podanie numeru dokumentu poświadczającego 

te uprawnienia. Dokument ten również możesz wpisać na kartotekę pacjenta. Zaznaczyliśmy te pola na kartotece 

pacjenta poniżej. 

 

Rysunek 11 Kartoteka pacjenta - dodatkowe informacje 

Jeśli nie wprowadzisz tych danych a będą wymagane system nie pozwoli Ci wysłać dokumentu realizacji recepty.  

Dalsza część realizacji recepty odbywa się w niezmieniony sposób. Po wybraniu przycisku *Zapłata zostaną 

przygotowane Dokumenty Realizacji Recept. 
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Rysunek 102 Sprzedaż - Podsumowanie 

Dokumenty te zostaną utworzone automatycznie na podstawie sprzedaży w momencie wybrania pierwszej * 

(Zapłata). Okno, które się pojawi to dla Ciebie nowość, dlatego poniżej je opiszemy. 

Po lewej stronie okna „Potwierdzenie realizacji recepty” zawarte są wszystkie informacje niezbędne  

z punktu widzenia prawa, dla Ciebie najistotniejsze informacje to te odnośnie wydanego leku i taksacji. 

Dokument Realizacji Recepty jest tworzony dla każdej pozycji recepty, dlatego w górnej części okna widzisz napis 

Realizacja ½. Oznacza to, że na recepcie, którą realizujesz były 2 pozycje.  

 

Rysunek 13 Dokument Realizacji Recepty 1/2 

Pomiędzy pozycjami recepty możesz przechodzić korzystając z przycisków lub skrótów klawiatury.  

I tak przejście do kolejnej realizacji może być wykonane klawiszem strzałki w prawo lub przyciskiem ENTER.  
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Rysunek 114 Dokument Realizacji Recepty 2/2 

Zapoznaj się z informacjami na dokumencie realizacji recepty. Przede wszystkim upewnij się, że dane dotyczące 

Pacjenta, wydanego leku, odpłatności, uprawnień dodatkowych czy oddziału NFZ są prawidłowe. Jeśli popełnisz 

błąd będziesz mógł później skorygować te dane jednak najlepiej zrobić to dobrze za pierwszym razem. Zdajemy 

sobie sprawę, że musisz zweryfikować dużo informacji jednak wszystkie one są wymagane przez prawo. Jeśli                  

w trakcie ekspedycji okaże się, że np. została przekroczona dawka i nie możesz wydać wszystkich opakowań                      

z recepty możesz wprowadzić adnotację wybierając klawisz [F12]. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku DRR 

przez [F10].  

Po potwierdzeniu wszystkich dokumentów realizacji musisz jeszcze podjąć jedną decyzję. Czy pacjent zrealizował 

już całą receptę czy w przypadku recepty papierowej będzie pobierał odpis. Jeśli nie planujesz wydawania odpisu 

zakończ receptę za pomocą przycisku [CTRL+ENTER]. Realizacja otrzyma status „ZAMYKAJĄCA”, co spowoduje, 

że recepta zostanie zrealizowana. O zaletach tego rozwiązania dowiesz się w części opisującej realizację recept 

elektronicznych.  
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Rysunek 15 Sprzedaż - wybranie sposobu zapłaty 

Po zatwierdzeniu sprzedaży wybierz formę płatności. Po wybraniu formy płatności a przed wydrukiem paragonu 

nastąpi próba wysłania Dokumentów Realizacji Recepty do SIM. Jeśli na tym etapie napotkasz jakieś problemy 

(np. brak Internetu lub system SIM nie jest dostępny), system pozwoli dokonać fiskalizacji i wysłać dokumenty 

realizacji recept później. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie realizacji recept papierowych – o tym jak zachować 

się w przypadku recept elektronicznych dowiesz się w części instrukcji opisującej takie realizacje. 

Elektronicznych 
Realizacja recept elektronicznych polega na pobraniu recepty z SIM, wydaniu leków znajdujących się na 

recepcie, utworzeniu dokumentów realizacji recept i wysłanie ich do SIM. Recepty elektroniczne od papierowych 

różnią się nie tylko postacią. Poniżej znajdziesz garść informacji, które musisz wiedzieć o tego rodzaju receptach. 

Recepta elektroniczna zawiera tylko jedną pozycję. Jeśli pracownik medyczny ordynuje kilka leków 

znajdować się one będą na osobnych receptach. Recepty takie pracownik medyczny może w ramach jednej 

wizyty zamknąć w tzw. pakiecie recept. Pakiet recept przyrównać można do skrzynki, w której znajdują się 

poszczególne recepty. Pacjent na końcu swojej wizyty otrzymuje specjalny kod dostępu, dzięki któremu będziesz 

mógł pobrać wystawione dla niego w tej wizycie recepty. Wspomniany kod dostępu może mieć różną postać. 

Może to być 44 znakowy klucz pakietu recept. Znajdować się on będzie na wydruku, który pacjent powinien 

przynieść ze sobą do apteki. Kod ten będzie przedstawiony w postaci kodu kresowego, który możesz odczytać za 

pomocą czytnika. Odczytany kod pakietu recept spowoduje pobranie wszystkich niezrealizowanych przez 

Pacjenta recept. Jeśli na dokumencie, który przyniesie Pacjent znajduje się więcej recept niż widzisz w systemie 

po ich pobraniu, oznaczać to może, że lekarz anulował którąś z recept lub recepta została zrealizowana w innej 

aptece.  

Na dokumencie informacyjnym, który przyniesie Pacjent możne znajdować się również klucz recepty. To 

także 44 znakowy kod - identyfikuje on jednak poszczególne recepty nie cały pakiet. Klucz ten możesz odczytać 

czytnikiem – on także powinien być przedstawiony w formie kodu kreskowego. Jeśli Pacjent chce zrealizować 
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Rysunek 16 E-recepta 

tylko jedną receptę z pakietu, wystarczy, że odczytasz jej klucz. Zostanie pobrana tylko wskazana przez Ciebie 

recepta.  

Trzecim i ostatnim rodzajem identyfikatora recepty elektronicznej jest para PIN i PESEL. Numer PIN to 

czterocyfrowa liczba, którą Pacjent może otrzymać na swój telefon komórkowy lub skrzynkę mailową. Do 

odczytu recept potrzebny jest wtedy także jego PESEL. Dopiero po otrzymaniu tych dwóch identyfikatorów 

możesz pobrać recepty z SIM. Identyfikator PIN + PESEL pozwala na pobranie wszystkich recept dostępnych do 

realizacji w pakiecie recept.  

Pobieranie recept 
 Recepty elektroniczne możesz pobrać na kilka sposobów. Pierwszy i najłatwiejszy to odczytanie kodu 

kreskowego z Dokumentu Informacyjnego, który przyniesie Pacjent. Aby odczytać kod recepty, użyj czytnika 

kodów kreskowych na podstawowym ekranie modułu APW11 – Sprzedaż, tak jak odczytujesz kod z recepty 

papierowej. Zamiast okna znanego Ci z wprowadzania kodów kreskowych zobaczysz okno pokazane poniżej. 

  

 

Po prawej stronie widzisz elektroniczną postać recepty, tak jak widział ją pracownik medyczny zanim wysłał ją do 

SIM. Znajdziesz na niej wszystkie wymagane prawem informacje. Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych 

elementów recepty.  
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Rysunek 127 E-recepta - sekcja danych recepty 

Powyżej zaznaczono sekcję, w której znajdziesz informacje o recepcie. Jej dacie wystawienia i identyfikatorach. 

 

Rysunek 18 E-recepta - dane pacjenta 

Zaznaczona na czerwono część recepty to miejsce na dane pacjenta. Znajdziesz tutaj informacje o 

identyfikatorach pacjenta i opiekuna jego adres, płeć czy datę urodzenia. W przypadku pacjentów 

nieposiadających numeru PESEL znajdziesz tutaj np. numer paszportu.  
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Rysunek 19 E-recepta - dane świadczeniodawcy i pracownika medycznego 

Kolejną sekcją recepty są dane świadczeniodawcy i pracownika medycznego. Znajdziesz tutaj nazwę i adres 

placówki medycznej, dane identyfikujące osobę ordynującą leki i dane kontaktowe do przychodni.  

 

Rysunek 2013 E-recepta - sekcja ordynacji leku 
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Zaznaczona powyżej sekcja to informacje o zaordynowanym leku. Powinieneś znaleźć tutaj nazwę leku jego 

postać dawkę i opakowanie a także informacje o odpłatności oraz dawkowaniu. 

 

Rysunek 21 E-recepta - sekcja ubezpieczeniowa 

Ostatnią sekcją na recepcie są dane ubezpieczyciela oddział NFZ lub kod kraju płatnika oraz informacje o 

ewentualnych uprawnieniach dodatkowych. 

Wróćmy na moment do drugiego okna widocznego po lewej stronie recepty. Informacje techniczne odczytane z 

recepty zostały odpowiednio pogrupowane. 
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Rysunek 142 Pobrane recepty – pacjent 

Pierwszą grupą są dane pacjenta. Znajdziesz tutaj jego imię, nazwisko, adres oraz identyfikator. Zielona ikona 

 w prawym dolnym rogu oznacza, że na podstawie numeru PESEL przyporządkowaliśmy lokalną kartotekę 

Pacjenta. Jeśli ikona jest żółta możesz założyć kartotekę pacjenta na podstawie danych z recepty lub 

przypisać inną już istniejącą kartotekę. W jaki sposób to zrobić – na ikonce, która będzie w kolorze żółtym kliknij 

lewym przyciskiem myszy i wybierz jedną z dostępnych opcji: przypisz lub załóż.  

 

Rysunek 23 Pobrane recepty – lekarz 
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Kolejną grupą są informacje o pracowniku medycznym ordynującym leki. Tutaj także możesz przypisać lokalną 

kartotekę do danych z recepty, a jeśli pojawi się zielona ikona w prawym dolnym rogu oznacza to, że 

przypisaliśmy lekarza na podstawie jego numeru PWZ. 

 

Rysunek 154 Pobrane recepty - dane recepty 

Następna grupa to informacje o recepcie. Znajdziesz tutaj daty wystawienia i realizacji od, typ recepty oraz to czy 

recepta może być realizowana.  

 

Rysunek 165 Pobrane recepty - świadczeniodawca 

Ostatnia grupa z nagłówka recepty to dane świadczeniodawcy. Znajdziesz tutaj nazwę placówki adres oraz 

identyfikator. Podobnie jak w przypadku pracownika medycznego i pacjenta tutaj także możesz przypisać lokalną 

kartotekę świadczeniodawców. 
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Rysunek 26 Pobrane recepty - dane leków 

W zaznaczonej tabelce znajdują się informacje o odczytanym leku z recepty. Jeśli widzisz więcej niż jeden 

produkt oznacza to, że pobrałeś kilka recept lub pakiet recept. Recepta po prawej stronie odpowiada zawsze 

aktualnie podświetlonemu lekowi z tabelki. Nawigując po tabelce zmienia się widok recepty po prawej stronie.  

Zaznaczony fragment to nazwa leku odczytana z recepty. Powinna być taka sama jak ta znajdująca się na rysunku 

recepty.  

 

Rysunek 177 Nazwa z recepty 

Poniżej nazwy leku z recepty znajduje się nazwa przyporządkowanego produktu w aptece. Jeśli nazwa 

zaznaczona jest na niebiesko oznacza to, że nie posiadasz w lokalnej kartotece towarowej takiego produktu. 

Musisz wtedy wybrać zamiennik lub zamówić dla Pacjenta ten konkretny lek. Pamiętaj, że nadal możesz, jako 

odpowiednik wydawać inne opakowania leku zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Rysunek 188 Nazwa w aptece 

Kolejne informacje to odczytane z recepty odpłatność, uprawnienie dodatkowe oraz ilość opakowań  

i sumaryczna ilość sztuk. Sumaryczna ilość sztuk odnosi się do ilości tabletek, które należy wydać pacjentowi. 

 

Rysunek 29 Informacje o ilości, odpłatności i uprawnieniach 
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Rysunek 19 Pobrane recepty - przyciski 

Aby zrealizować receptę użyj przycisku [F2] Realizuj. Pamiętaj jednak, że jeśli nie posiadasz w lokalnej kartotece 

leku lub nie posiadasz go na stanie, powinieneś zmienić lek na jeden z zamienników. Możesz to zrobić już w 

oknie pobranych recept lub później po wybraniu przycisku [F2] Realizuj.  

 

Rysunek 31 Zamiana leku ordynowanego  
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Rysunek 32 Pytanie o zamianę  

 

 

 

Rysunek 33 Ostrzeżenie o różnicy kodów EAN  

 

 

 

Rysunek 34 Realizacja – zamiennik   
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Rysunek 35 Realizacja e-recepty 

Jeśli zdecydujesz się na realizację recepty zostaniesz przeniesiony do znanego Ci okna z wyborem produktu. 

Wskazaliśmy tutaj lek, który został przypisany do produktu z recepty. Możesz wydać inny lek w ramach 

zamienników lub inne opakowania, jeśli nie masz akurat tych przepisanych na recepcie.  

W górnej części okna sprzedaży, widzisz podstawowe informacje o realizowanej recepcie jak nazwa leku ilość 

opakowań odpłatność czy uprawnienie dodatkowe. Receptę możesz zawsze wyświetlić korzystając z przycisków 

[CTRL+R]. Dalsza część realizacji recepty odbywa się dokładnie tak samo jak w przypadku recepty papierowej.  

Aby przejść do realizacji kolejnej e-recepty użyj przycisku „ / Nast. Lek” lub „e-recepta”.   

 

Rysunek 36 Kolejna recepta 

Po wybraniu jednego z tych przycisków ponownie zobaczysz okno z pobranymi receptami i będziesz mógł wybrać 

kolejną receptę do realizacji lub wydać kolejne opakowanie dla bieżącej realizacji. Aby wprowadzić kolejny kod 

wybierz [F4 Pobierz recepty].   
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Rysunek 37 Sprzedaż kolejnej recepty 

Po zakończeniu obsługi pacjenta i wybraniu klawisza * Zapłata zobaczysz okno z wytworzonymi dokumentami 

realizacji recept. Okno to zostało opisane poniżej. 

 

Rysunek 38 Dokumenty realizacji recept 

Po lewej stronie widzisz Dokument Realizacji Recepty. Pamiętaj, że na jednym dokumencie realizacji recepty 

widoczny jest tylko jeden lek. Sprawdź czy wydanie leku zgadza się z jego ordynacją widoczną po prawej stronie i 

zdecyduj czy recepta została zrealizowana w całości czy częściowo.  
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Rysunek 39 Realizacje i recepty 

Musisz zweryfikować wszystkie dokumenty realizacji recept dla wszystkich recept. Przejście pomiędzy 

dokumentami realizacji odbywa się za pomocą przycisku ENTER (przechodzi dalej) i przycisków strzałek w lewo i 

w prawo. Po dojściu do ostatniej realizacji danej recepty musisz zdecydować czy zamykasz receptę czy też będzie 

ona jeszcze realizowana w innym terminie. Aby zamknąć receptę użyj przycisku [CTRL+ENT], jeśli nie chcesz 

zamykać recepty użyj przycisku [F2] Częściowa realizacja.  

Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów realizacji recept i wybraniu formy płatności Dokumenty Realizacji 

Recept zostaną wysłane do SIM.  

Jeżeli chcesz odzyskać kod pakietu, ponieważ musisz wykonać korektę do sprzedaży e-recepty [Alt + K] następnie 

ponowną poprawną sprzedaż, wybierz w Poprawie sprzedaży [CTRL + R] następnie wybierz [CTRL + C] na ekranie 

wyświetli się informacja, że klucz recepty został skopiowany do schowka.  
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Rysunek 40 Skopiowanie klucza do schowka 

Następnie wybierz w głównym oknie sprzedaży e-receptę i wprowadź kod za pomocą skrótu klawiszowego                

[CTRL + V]. Pamiętaj, że należy to wykonać zaraz po operacji skopiowania klucza do schowka. 

Jeśli będziesz chciał sprawdzić Realizację recepty elektronicznej możesz to zrobić z Poprawy sprzedaży przez 

[Alt+Q]. Z tego poziomu wybierając [Ctrl+Q] masz możliwość zobaczyć realizację poszczególnych e-recept. 

  

    

Rysunek 41 Podgląd Realizacji recepty elektronicznej  
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Retaksacja recept elektronicznych 
 

W module APW23 Kontrola wybierając opcję Retaksacja recept elektronicznych z menu Kontrola sprzedaży 

możesz sprawdzić, czy zrealizowane w wybranym okresie czasu e-recepty są poprawne.  

 

Rysunek 42 Podgląd Realizacji recepty elektronicznej  

Okno Retaksacji recept elektronicznych podzielone jest na dwie części. W górnej części okna możesz zobaczyć  

informacje o zrealizowanych e-receptach w wybranym okresie czasu. Po podświetleniu wybranej recepty, w 

dolnym panelu, pojawią się jej wszystkie realizacje, niezależnie od wybranego wcześniej okresu czasu.  

Poniżej przedstawimy, co oznaczają poszczególne kolumny w górnej częsci okna Retaksacji recept 

elektornicznych:    

- St. – Status – jeśli w tej kolumnie zobaczysz czerwony znak  oznacza to, że recepta zawiera różnice pomiędzy 

tym, co było przekazane na e-recepcie z SIM, a tym, co wydałeś pacjentowi.  

- Real. – Realziacja – w tej kolumnie dowiesz się czy zrealizowana recepta jest:  

zamykająca – Z,  

częściowa – C,   

wycofująca – W,  

- Data wystawienia – data wystawienia e-recepty,  
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- Kod EAN  – kod EAN leku z e-recepty,  

- Nazwa leku – nazwa leku z e-recepty,  

- Ilość na rec. – ilość zapisanego leku z e-recepty,  

- Ilość wydana – w tej kolumnie zobaczysz sumę wszystkich wydań – z uwzględnieniem wszystkich realizacji, 

- Upr.  – uprawnienie pacjenta przekazana na e-recepcie, 

- Odpł. – odpłatność przekazana na e-recepcie,  

- Numer recepty – numer e-recepty.     

 

W dolnej części okna Retaksacji recept elektronicznych zobaczysz wszystkie realizacje (niezależnie od 

wybranego zakresu czasu) w Twojej aptece wybranej recepty: 

- SIM – w tej kolumnie dowiesz się, czy dana pozycja została przekazana do SIM , czy też nie została 

przekazana do SIM . Z tego poziomu możesz za pomocą prawego przycisku myszy wysłać dokument DRR do 

SIM, 

- Real. - Realizacja – w tej kolumnie dowiesz się czy zrealizowana recepta jest:  

zamykająca – Z,  

częściowa – C,   

wycofująca – W,  

- Data i godzina realizacji – kolumna informująca o dacie i godzinie realizacji w aptece,  

- Klient  - numer klienta w aptece, 

- Nr ogl. Rec. – numer ogólny recepty w aptece,  

- Nazwa towaru – nazwa w aptecznej bazie wydanego towaru,   

-  Kod EAN – Kod EAN wydanego leku. Jeśli widzisz, że kod EAN jest w kolorze niebieskim oznacza to, że został 

wydany odpowiednik/zamiennik, 

- Ilość wydana – informacja o wydanej ilości pacjentowi, 

- Upr. – Uprawnienie - informacja, z jakim uprawnieniem zrealizowałeś receptę pacjentowi, 

- Odpł. – Odpłatność -  Informacja, z jaką odpłatnością wydałeś lek pacjentowi.   

Za pomocą przycisku [Tab] Przełącz, dostępnego w oknie Retaksacja recept elektronicznych możesz przełączyć 

się pomiędzy listami. Z poziomu tego okna za pomocą funkcji [F4] Recepta możesz włączyć podgląd recepty i jej 

realizacji.  

 


