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Szanowni Państwo, 
 
Poniżej przesyłam biuletyn informacyjny dotyczący e-Recepty w systemie AMAX. 
 
Na wstępie plan działania na najbliższe dni: 

• 26 grudnia – na serwerze partnerskim udostępniliśmy TESTOWĄ wersję Amax 1.18.12.1 

• 27-29 grudnia – wspólnie z pracownikami CSIOZ testujemy tę wersję w dwóch aptekach i na bieżąco 
wprowadzamy poprawki. 

• 29 grudnia – w sobotę wieczorem udostępniamy wersję oficjalną Amax 1.18.12.2, do instalacji w aptekach. 

• 31 grudnia do stycznia – świadczymy pełne, bezpłatne wsparcie szkoleniowe i techniczne pod numerem 
22 378 47 89 oraz adresem pomoc@kodanu.pl  

Co w praktyce się zmienia w związku z wejściem eRecepty? 
Wydawanie recept PAPIEROWYCH zmienia się nieznacznie: 

• Wymagany jest numer PESEL na każdej recepcie typu Z, N, F oraz I 

• Nawet jeśli realizujecie Państwo odpis jako recepta Z, należy wpisać numer PESEL pacjenta 

• Realizacja recept typu ZAP, WNIOS i W nie podlega raportowaniu 

• Wszystkie wydruki oraz sposób realizacji recept pozostaje bez zmian 

W przypadku wydawania recept ELEKTRONICZNYCH: 
• W oknie ekspedycji, dodaliśmy nowy klawisz F12 e-Recepta 

 
• Po jego naciśnięciu, w zależności od tego z czym przyjdzie pacjent, wybieramy czy sczytujemy kod eRecepty, 

Pakietu eRecept czy podamy PESEL i PIN. 

 
• Sczytujemy czytnikiem kod z recepty lub podajemy PIN i PESEL 

• System pobierze informacje o receptach pacjenta i wyświetli je na ekranie (opis na kolejnej stronie). 

 

Raportowanie do CSIOZ, czyli DRR – Dokument Realizacji Recepty 
Recepty papierowe 

• Po zaksięgowaniu każdej recepty typu Z, N, F i I system wysyła DRR dla każdej pozycji wydanej do tej recepty. 

• Wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu i wydrukowaniu paragonu fiskalnego, aby nie blokować pacjenta 
przy okienku. 

• Jeśli system wyśle dokument pomyślnie – nie zauważycie Państwo tego faktu. Nie pokaże się żaden 
komunikat i można obsługiwać kolejnego pacjenta. 

• Tylko w przypadku braku możliwości wysyłki DRR – system poinformuje stosownym komunikatem o 
przyczynie i również pozwali obsługiwać kolejnego pacjenta. 

Recepty elektroniczne 

• Po zaksięgowaniu eRecepty a przed fiskalizacją paragonu, system wysyła DRR dla każdej wydanej pozycji. 

• Jeżeli realizacja recepty zostanie zaakceptowana przez system P1 – transakcja jest fiskalizowana i możemy 
przejść do obsługi kolejnego pacjenta 

• Jeżeli system P1 odmówi realizacji danej eRecepty, bo np. została przed chwilą zrealizowana w innej aptece, 
system zablokuje księgowanie sprzedaży i wyświetli odpowiedni komunikat. 
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Ekran realizacji e-Recepty 
 

 
 
Skrócona zasada działania powyższego okna (pełną instrukcję dostarczymy wraz z oficjalną aktualizacją): 
LEWA STRONA - eRecepty 

o Nagłówek – dane nagłówkowe recepty 
o Środek – poszczególne eRecepty pacjenta oraz, pod nimi, wydane do nich opakowania.  

Na powyższym przykładzie widzimy: 3 e-Recepty na Zofran, z czego do pierwszej e-Recepty wydano 
1 opakowanie APAPu oraz 1 opakowanie ZOFRANU. 

o Stopka – dodatkowe informacje oraz treść tekstowa recepty, w tym dawkowanie 
PRAWA STRONA – Możliwości realizacji 

o Katalog apteki – zawężony do możliwych do wydania pozycji dla wybranej eRecepty z lewej strony.  
Możliwości wydania interpretujemy po grupie limitowej z obwieszczenia oraz składniku głównym, 
przy czym zostawiamy możliwość przełączenia się na pełny katalog towarowy i wyboru dowolnego 
preparatu. 

                 
W wersji ostatecznej systemu, okno które Państwo widzicie może wyglądać nieznacznie inaczej, gdyż cały 

czas wprowadzamy do niego poprawki. 
Jest to moduł, który za rok całkowicie wykorzeni klasyczną realizację recept, dlatego bardzo nam zależy, aby 

był intuicyjny i ułatwiał pracę. Dlatego – gdy już zaczniecie Państwo w nim pracę – będziemy starać się uwzględniać 
wszystkie uwagi i w miarę możliwości wcielać je w życie. 
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Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
Co, poza aktualizacją Amaxa, muszę mieć przygotowane w aptece? 
Każda apteka musi mieć: 

• Certyfikat WSS 

• Certyfikat TLS 

• Hasło ustawione przy generowaniu wniosku 

• Numer węzła, zaczynający się na: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7. 
 
Czy od stycznia apteka musi robić jakieś dodatkowe wydruki? 
Nie.  
W przypadku recept papierowych wydruki wycen zostają takie same jak dotychczas. 
W przypadku recept elektronicznych apteka nic nie musi drukować. 
 
Czy muszę zmieniać drukarki fiskalne? 
Nie ma takiej potrzeby. 
 
Jak wystawić eReceptę farmaceutyczną? 
Na chwilę obecną Amax nie obsługuje wystawiania eRecept farmaceutycznych. 
W związku z tym wystawiacie i realizujecie je Państwo tak, jak dotychczas – w formie papierowej. 
 
Co się stanie, jeśli system po sprzedaży nie wyśle dokumentu DRR? 
Zgodnie z rozporządzeniem apteka ma 3 dni na przesłanie dokumentu DRR recepty. 
W systemie Amax, w module Retaksacji recept jest możliwość ponownego wysłania DRR. 
Jeśli będą jakiekolwiek problemy z wysyłką – będziemy interweniować i wspierać Państwa na bieżąco. 
 
Czy nowe czytniki kodów muszę mieć już teraz? 
Nowe czytniki będą niezbędne do dwóch zadań: 

• w sytuacji, gdy apteka nie będzie miała Internetu, odczyt eRecepty dokona z wydruku który otrzyma pacjent 
od lekarza. Na tym wydruku będzie kod QR z treścią eRecepty. 

• do odczytywania kodów z opakowań leków Rx, w związku z ustawą fałszywkową.  
Obydwie te funkcjonalności będą dostępne w drugiej połowie stycznia. Instalacje czytników można więc przełożyć na 
styczeń. 
 
Czy coś zmienia się w rozliczeniu z NFZ? 
Nic, zasady oraz proces rozliczania się z NFZ pozostaje bez zmian. 
 
Co z odpisami? 
W przypadku recept papierowych – zasady są takie same jak dotychczas, z tą różnicą, że trzeba wpisać PESEL 
pacjenta przy wydawaniu odpisu. 
W przypadku recept elektronicznych – odpis traci rację bytu, zastępuje go realizacja częściowa. 
 
Dlaczego nie było wcześniej wersji Amaxa z obsługą eRecepty?! 
Też nad tym ubolewamy :(.  
Niestety, system przejęliśmy na początku czerwca i pierwsze 3 miesiące to była ciężka praca nad integracją z OSOZ 
pod kątem Xarelto. 
Przygotowanie obsługi eRecepty zajęło nam kolejne 3 miesiące pracy, łącznie z weekendami i świętami przed 
komputerem. 
Nasz zespół stale się powiększa i kolejne zmiany będziemy publikować z większym wyprzedzeniem. 
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Co z innymi sprawami, które zgłosiliśmy jako błąd systemu. 
Na czas prac nad eReceptą wszystkie niekrytyczne poprawki zostały odłożone na styczeń. 
W drugiej połowie stycznia opublikujemy aktualizację uwzględniającą część Państwa zgłoszeń. 
 
Kiedy obsługa serializacji w Amaxie? 
Prace nad obsługą już trwają. Aktualizacja Amaxa obsługująca serializację udostępniona zostanie w drugiej połowie 
stycznia. 
 
Czy nie lepiej było przejść na inny system apteczny? 
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Ale może brak nam obiektywizmu ;) 
 
 
W razie pytań i wątpliwości – prosimy pisać na pomoc@kodanu.pl lub dzwonić pod numer 22 378 47 89 
Przy czym proszę mieć na uwadze że nasz zespół jest jeszcze niewielki i jeśli nie możecie się Państwo dodzwonić – 
prosimy na powyższy email przesłać kontakt do siebie – oddzwonimy najszybciej jak będzie to możliwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrawiam, 
Konrad Gołębiowski 

MAIL: konrad@kodanu.pl 
GSM: +48 664 437 722 
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