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Jakie są nowe serwisy wspierające zwiększenie efektywności 

biznesowej aptek? 

 

 

 

Czy można wydać lek w oznaczonym opakowaniu „tylko na receptę” 

po zmianie kategorii na OTC? 

 

 

 

Jak można zdefiniować zamienniki własne w systemie KS-Apteka?  

 

 

 

Czy na wszystkich drukarkach fiskalnych w aptece jest ustawiona 

prawidłowa godzina? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Gdzie należy uzupełnić numer dopuszczenia produktu z importu 

interwencyjnego? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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Firma Kamsoft wprowadziła trzy nowe serwisy wspierające zwiększenie 

efektywność biznesową aptek: 

 

1. Kategoryzacja GRUPEX 

Kategoryzacja GRUPEX to narzędzie, które wydatnie podnosi efektywność 

pracy farmaceuty. Proponowanie produktów podobnych lub dedykowanych 

na wybrane schorzenie, jest teraz bardzo proste. Dzięki temu każdy jest w 

stanie szybko znaleźć właściwy produkt dla pacjenta, znając jedynie jego 

problem zdrowotny. Całość działa w oparciu o wiedzę zgromadzoną w ramach 

modułu Kategorie z Bazy KS-BLOZ oraz aktualne stany magazynowe apteki. 

Kategoryzacja GRUPEX dotyczy zarówno obszaru RX, jak i OTC. Apteka 

potrzebuje informacji do rozliczeń z producentem? Kategoryzacja GRUPEX 

zaszyta jest także w dedykowanym raporcie, gdzie prezentujemy sprzedaż 

produktów wybranego producenta na tle całej kategorii GRUPEX. 

 

 
 

2. Reduktor Opóźnień Decyzyjnych 

Reduktor Opóźnień Decyzyjnych to narzędzie, które pozwala dodatkowo 

wspomagać decyzje właściciela apteki w zakresie polityki cenowej. Na 

podstawie analiz Aptecznego Banku Danych, informacja o średniej cenie 

produktu w okolicznych aptekach prezentowana jest kontekstowo (próbka z 

co najmniej kilkunastu aptek, wytypowanych z terenu, na którym działa ich 

kilkadziesiąt). Oznacza to, że zarówno w trakcie wyceny towaru, jak i podczas 

jego sprzedaży, farmaceuta będzie posiadał wiedzę dotyczącą średniej ceny 

dla danego produktu w okolicy. Średnie ceny produktów są automatycznie 

dostarczane do systemu apteki w cyklu tygodniowym i prezentowane 

kontekstowo – podczas przyjmowania towaru oraz jego sprzedaży (dla osób z 

uprawnieniem do zmiany cen). Działanie usługi nie jest nachalne – informacja 

jest wyraźna i czytelna, lecz jej prezentacja nie utrudnia bieżącej pracy. 

Decyzję podejmuje wyłącznie farmaceuta, któremu zapewniono maksymalny 

komfort pracy, gdyż Reduktor Opóźnień Decyzyjnych jest w pełni 

zintegrowany z systemem aptecznym. 
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3. Radar Szans Biznesowych 

Radar Szans Biznesowych - to narzędzie, które pomaga nadążać za 

aktualnymi trendami w zakresie produktów oferowanych pacjentom. Na 

podstawie analiz Aptecznego Banku Danych, w systemie informatycznym 

będzie dostęp do informacji o produktach, którymi apteka jeszcze nie handluje 

(lub stanowią one niszę), a które cieszą się sporym zainteresowaniem 

pacjentów w najbliższej okolicy (agregacja z kilkudziesięciu geograficznie 

najbliższych aptek, żadna informacja z pojedynczej apteki nie zostanie 

ujawniona). Podczas tworzenia zamówienia jedno kliknięcie sprawi, że 

aktualne portfolio apteki zostanie porównane z rynkiem lokalnym i na tej 

podstawie system podpowie, jakie nowe produkty warto dopisać do 

zamówienia. 

 

 
 

W przypadku zainteresowania powyższymi serwisami lub uruchomienia 

wersji testowej prosimy o kontakt z naszym serwisem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

W ostatnim czasie taka zmiana kategorii zaszła w odniesieniu do leku 

Alopexy (Minoxidilum) 50 mg/ml. Od 1 października 2020 r., ww. lek 

powinien być dostępny do sprzedaży bez recepty. 

 

Procedura zmiany pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu od strony 

prawnej jest regulowana przez ustawę Prawo farmaceutyczne oraz 

Rozporządzenie Komisji WE nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. 

dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 

dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów 

leczniczych (ze zmianami). Z lektury art. 7 ust. 1 ustawy dowiadujemy się, że 
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zmiany dotyczące pozwolenia następują na drodze decyzji Prezesa Urzędu 

Rejestracji. Złożenie wniosku o zmianę danych rejestracyjnych leży po stronie 

podmiotu odpowiedzialnego (art. 31 ust. 1 PF). Prezes Urzędu może 

zaproponować termin wejścia w życie zmian, ale nie może być on późniejszy 

niż 6 miesięcy od momentu wydania decyzji (art. 31 ust. 1a PF). W przypadku 

leku Alopexy, Prezes URPL wydał decyzję nr UR/ZD/1188/20 w dniu 7 lipca 

2020 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.  

Najważniejszym skutkiem wynikającym ze zmiany pozwolenia jest brak 

możliwości wydania leku bezpłatnie pacjentom z uprawnieniem IB. Zgodnie 

z art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych inwalidom wojennym przysługuje m.in. bezpłatne 

zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz”. Od 1.10.2020 r. 

w odniesieniu do leku Alopexy ten warunek już nie obowiązuje. Aktualne 

dane dotyczące pozwolenia znajdują się na stronie Rejestru Produktów 

Leczniczych: 

https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24137 

Z treści wpisu można dowiedzieć się m.in., że zmiana dotyczy dwóch 

wielkości opakowań: 1 butelka 60 ml, 05909990842360, OTC 3 butelki 60 

ml, 05909990842377, OTC. Dane znajdujące się w rejestrze są wiążące dla 

osoby wydającej lek i są podstawą do sprzedaży bez recepty. Ostatni aspekt 

stanowi serializacja starych opakowań. W tym miejscu należy przypomnieć, 

że obowiązek weryfikacji autentyczności i wycofywanie unikalnego 

identyfikatora dotyczy leków wydawanych na receptę. Z grupy leków OTC 

obejmuje wyłącznie te, które zawierają omeprazol w dawce 20 i 40 mg. Od 1 

października br. można usunąć lek Alopexy z listy serializacyjnej. 

 

 

 
 

 

  

 

W programie KS-Apteka użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych 

zamienników dla apteki. W tym celu należy w module APW22 Kartoteki z 

menu Kartoteki wybrać Towary, a następnie Zamienniki własne. 

Dokładną obsługę tej funkcjonalności można zobaczyć na filmie w serwisie 

OSOZ Tutor: 

https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20201117-definiowanie-zamiennikow-

wlasnych-w-systemie-ks-apteka/ 

 

 

 
 

 

Przypominamy o weryfikacji poprawności godziny po zmianie czasu. 

Godzinę można sprawdzić na paragonie fiskalnym lub w module APW42 

Serwis, po zamknięciu modułu APW11 Sprzedaż: 

 

 

https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=24137
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20201117-definiowanie-zamiennikow-wlasnych-w-systemie-ks-apteka/
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20201117-definiowanie-zamiennikow-wlasnych-w-systemie-ks-apteka/
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej godziny należy ją zmienić 

według poniższej instrukcji: 
http://apteki.merido.pl/Zmiana_czasu_10.2020.pdf 

 

 

 

Zmiany w module APW11 (2020.11.16 [2020.3.10.8]): 

• Rozszerzenie funkcjonalności modułu wyliczającego datę ważności 

recepty. Dodano mechanizm uwzględniający obwieszczenia 

zawierające leki z przedłużonym terminem ważności recept. 

• e-Recepta: Poprawiono błąd zmiany płci na kolejnych wersjach DRR 

w przypadku realizacji recept wystawionych na obcokrajowca. 

• e-Recepta: Poprawiono oznaczanie recept w oknie e-Recepty. W 

niektórych przypadkach skróty klawiaturowe Z/C/X przestawały 

działać. 

• e-Recepta: Poprawiono ukrywanie wizualizacji recepty wywołanej z 

poprawy sprzedaży [Ctrl + R]. 

• e-Recepta: Poprawiono ukrywanie wizualizacji recepty po wywołaniu 

asystenta reglamentacji [Ctrl + Shift +R]. 

• e-Recepta: Poprawiono zliczanie dni od daty wystawienia /daty 

realizacji od/ daty pierwszej sprzedaży. Odnotowano przypadki e-

Recept, które w datach zawierają część czasową różną od 00:00:00. W 

niektórych przypadkach powodowało to błędne wyliczenie ilości dni 

jaka minęła od daty wystawienia /daty realizacji od/ daty pierwszej 

sprzedaży - o 1 dzień. 

 

Zmiany w module APW21 (2020.11.16 [2020.3.10.8]): 

• Rozszerzenie funkcjonalności modułu wyliczającego datę ważności 

recepty. Dodano mechanizm uwzględniający obwieszczenia 

zawierające leki z przedłużonym terminem ważności recept. 

• Poprawiono eksport do NAV. Nie przekazywały się wszystkie faktury 

sprzedażowe za dany okres. 

 

Zmiany w module APW23 (2020.11.16 [2020.3.10.8]): 

• Rozszerzenie funkcjonalności modułu wyliczającego datę ważności 

recepty. Dodano mechanizm uwzględniający obwieszczenia 

zawierające leki z przedłużonym terminem ważności recept. 

 

Zmiany w module APW11 (2020.11.18 [2020.3.10.9]): 

• Sprzedaż wiązana: poprawa w liczeniu krotności spełnienia warunków 

sprzedaży wiązanej. 

• Kategoryzacja GRUPEX: dodanie opcji sterującej liczbą 

wyświetlanych pozycji. 

 

 

 

 

 

 

http://apteki.merido.pl/Zmiana_czasu_10.2020.pdf
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Przy przyjęciu na stan produktu z importu interwencyjnego, który ma ogólną 

zgodę na dopuszczenie do obrotu potwierdzoną przez ministra zdrowia należy 

wprowadzić numer potwierdzenia. Numer ten można również wprowadzić na 

dokumencie zakupu za pomocą przycisku [CTRL F2] Zmiany –> Numer 

potwierdzenia na import docelowy: 

 

 

Numer dostawca powinien umieścić na fakturze zakupu. Jeśli jednak go tam 

nie ma to aktualne numery znajdziemy na stronie: 

https://www.farmacol.com.pl/strefa-apteki/import-interwencyjny/ 

 

https://www.farmacol.com.pl/strefa-apteki/import-interwencyjny/

