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#37/2021 (17.09.2021) 

 

 

 

Z jakimi utrudnieniami w działaniu KS-Apteki możemy się spotkać 

w dniach 18-19 września? 

 

 

 

Jakie problemy z wysyłką DRR będą od 18 września? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Czy znacie nową funkcjonalność w KS-Aptece odnośnie 

wczytywania kilku kodów PIN do e-Recept jednocześnie? 

 

 

 

Jakie ograniczenia w sprzedaży szczepionek na grypę wprowadziło 

Ministerstwo Zdrowia? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 
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Informujemy, że w sobotę, 18 września od godziny 00:00 do niedzieli 19 

września do godzin wieczornych, odbywać się będą prace modernizacyjne 

infrastruktury systemowej KAMSOFT S.A., z której Państwo również 

korzystacie. Celem modernizacji jest podniesienie bezpieczeństwa, 

wydajności i niezawodności działania oferowanych Państwu rozwiązań. 

Wymaga to jednak ich całkowitego wyłączenia, które będzie miało miejsce w 

okresie, kiedy są wykorzystywane w minimalnym stopniu i wyłączenie to 

spowoduje minimalne możliwe niedogodności. 

 

W celu uniknięcia problemów, przede wszystkim dla pacjentów, 

uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowaniu pracy w 

Państwa aptekach w tych dniach.  

 

Państwa system apteczny będzie działał w tym czasie normalnie, a 

modernizacja będzie miała wpływ wyłącznie na elementy przesyłające 

informacje za pośrednictwem infrastruktury KAMSOFT. W szczególności w 

trakcie modernizacji niedostępne będą:  

• funkcjonalności wysyłania zamówień do dostawców, którzy w kartotece 

dostawców są oznaczeni ikoną czerwonego rombu (m.in. zamówienia do 

Bayer na Xarelto, do Boehringer Ingelheim na Pradaxa) – komunikacja z 

dostawcą poprzez Portal EWD.  UWAGA – jeżeli potrzebują Państwo 

uzupełnić stany magazynowe towarami od takich dostawców to 

sugerujemy zrealizować to w piątek przed planowaną modernizacją 

infrastruktury systemowej KAMSOFT, 

• funkcjonalności pobierania ofert oraz faktur od tego typu dostawców,  

• zawierania kontraktów z dostawcami z wykorzystaniem KS-Navicon,  

• funkcjonalności dostępne na platformie OSOZ (np. KtoMaLek),  

• funkcjonalności przenoszenia do chmury zaszyfrowanych dokumentów e-

Recept i DRR – dotyczy aptek korzystających z usługi KS-OmnPharm One 

– RepoCloud.  

 

W przypadku aptek sieciowych:  

• funkcjonalności składania zapotrzebowania na kartoteki centralne 

(towarów, dostawców, itp.) a także aktualizacji kartotek centralnych - 

dotyczy aptek sieciowych, które korzystają z usług KS-OmniPharm.  

 

Firma KAMSOFT będzie dokładać wszelkich starań, aby przerwy w 

dostępie do wybranych funkcjonalności były jak najkrótsze. Należy się 

jednak liczyć z ich możliwą niedostępnością przez cały weekend.  

 

 

 

Centrum e-Zdrowia poinformowało, że od dnia 18.09.2021 na środowisku 

produkcyjnym reguła walidacyjna REG.WER.3863 Walidacja zgodności 

danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb 

zostanie przełączona z trybu ostrzeżenia na błąd. Reguła ta dotyczy 

dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji 

recepty. e-Zdrowie przypomina także, że reguła ta sprawdza zgodność 

podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, 

oraz z płeć z danymi pochodzącymi z rejestru PESEL. Jednocześnie, prosi się 
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o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące wskazówki, które pozwolą 

uniknąć zwracania błędu w/w reguły.  

• Imię i nazwisko nie mogą zawierać błędów (literówek) – muszą być 

zapisane tak jak w rej. PESEL (na dowodzie osobistym), 

• Imię i nazwisko w dokumencie nie mogą być zamieniane miejscami; 

• Jeżeli w imieniu lub nazwisku występują polskie znaki narodowe 

(ąęćśńłóżź) muszą być użyte – o ile tak samo zapisano je w rej. PESEL; 

• Imię i nazwisko nie mogą zawierać dodatkowych znaków; 

• Nie można używać drugiego imienia zamiennie z pierwszym imieniem; 

• Nie można zamiennie stosować pierwszego i drugiego imienia, 

• Można podać dwa imiona w właściwej kolejności (najlepiej w odrębnych do 

tego przeznaczonych polach danych); 

• Podanie jednego imienia jest wystarczające; 

• Dopuszczalne jest użycie podstawowych odpowiedników obcych znaków 

narodowych (np. zamiast Ú zaakceptowane będzie również podanie U, 

zamiast Č można podać C, itd.). 

 

W przypadku pojawienia się wyżej opisanego komunikatu o błędzie, dane 

pacjenta należy zweryfikować i poprawić:  

1. Weryfikacji można dokonać na stronie gabinet.gov.pl w zakładce "Dane 

Pacjenta" wyszukując pacjenta np. po PESEL.  

2. Dane pacjenta ze strony gabinet.gov.pl należy porównać z danymi z e-

Recepty wyświetlonej w KS-AOW.  

3. Dane należy poprawić w DRR w takim zakresie, by były identyczne z 

danymi w gabinet.gov.pl. Poprawy można dokonać z poziomu edycji pacjenta 

[F6] w oknie e‑Recepty lub poprzez powiązanie realizacji z kartą pacjenta.  

 

Zachęcamy również do obejrzenia materiału przygotowanego przez firmę 

Kamsoft dotyczącą tej zmiany: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qrwd2IM4KU 

 

 

 

 

Zmiany w module APW11 2021.09.13 [2021.2.2.5]: 

• Dodano obsługę e-Recepty na import docelowy. 

• Dodanie obsługi nowego typu kursów szkoleniowych - szkolenia bez 

nagród. 

 

Zmiany w module APW11 2021.09.14 [2021.2.2.6]: 

• e-Recepta: Dodano wyświetlanie komunikatu zwrotnego SIM przy 

wysłaniu DRR dla ostrzeżeń Reg.Wer.3863 i Reg.Wer.3888, które 

weryfikują zgodność imienia, nazwiska, daty urodzenia i płci pacjenta 

z Centralnym Wykazem Usługobiorców. Centrum e-Zdrowia planuje 

przełączenie tych komunikatów w tryb błędu od 18.09.2021r. Po 

aktualizacji ostrzeżenia te będą wyświetlane niezależnie od ustawienia 

opcji Apw11 "E-Recepta P1: Rodzaj wyświetlanych komunikatów 

zwrotnych z P1". 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qrwd2IM4KU
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W wersji KS-AOW 2021.2.2.0 z dnia 19.08.2021 r. dodano w oknie "Kody 

e-Recept" możliwość wpisania kilku numerów PIN e-Recept 

wystawionych na ten sam numer PESEL. Opcja umożliwia jednoczesne 

pobranie kilku e-Recept dla danego pacjenta. Należy pamiętać, że podane 

numery PIN powinny być rozdzielone przecinkiem lub spacji: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano 

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie 

ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na 

jednego pacjenta. By zapobiec brakom szczepionek przeciwko grypie na 

rynku, minister zdrowia wprowadza ograniczenie ilości wydawanych leków 

na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym: 

• Efluelda albo Fluarix Tetra, albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo 

VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni 

dla pacjenta w wieku od 9 r.ż.  

• Fluarix Tetra albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w 

ilości nie więcej niż 2 ampułko-strzykawki na 180 dni na jednego pacjenta 

w wieku poniżej 9 r.ż. 

 

Ograniczenia obowiązują od 16 września 2021 roku. 

 


