INSTRUKCJA POPRAWIANIA KODÓW EAN
NADAWANIA NOWYCH NR BLOZ
W związku ze zmianami statusów leków i nowymi wymaganiami stawianymi przez NFZ, kody
EAN muszą być na każdej kartotece towarowej, która jest przekazywana do Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Należy dość często aktualizować bazę BLOZ w aptece (baza jest aktualizowana przez firmę
Kamsoft w cyklu dobowym, nowa baza jest dostępna zawsze po godzinie 16:00). W bazie BLOZ
pojawiają się nowe leki, ich nowe rejestracje, a co za tym idzie nowe kody EAN.
UWAGA
Dla każdej nowej rejestracji leków nadawany jest nowy numer BLOZ i kod EAN.
Poniżej przedstawiamy instrukcję w jaki sposób dla leków które nie posiadają nr EAN lub
posiadają stary/nieaktualny numer EAN nadać nowe uprawnienia dla leku w naszej aptece.
Instrukcja nie obejmuje procesu pobrania bazy BLOZ, stworzenia bufora z aktualizacją F5
i zatwierdzenia zmian z bufora leków klawiszem F6. Jest to standardowa instrukcja
przekazywana przez naszą firmę w momencie zmiany list leków refundowanych, a od
1 stycznia obwieszczanych przez Ministra Zdrowia.
1. W programie 14–Magazyn wchodzimy do poprawy listy leków i zakupów poprzez
Ctrl+4

2. Następnie wybieramy opcję F11 Poprawa bazy leków

3. Wyszukujemy lek który chcemy poprawić i przesuwamy się kursorem maksymalnie
w prawo do kolumny BLOZ 7

Będąc w kolumnie BLOZ 7 naciskamy klawisz ENTER. Wyświetli się baza BLOZ ze wskazaniem
pozycji do której ten lek jest przyporządkowany. Jeśli nr BLOZ będzie „0” to program będzie
próbował automatycznie znaleźć lek w bazie BLOZ. W bazie tej wyszukujemy nasz lek,
sprawdzając dodatkowo jego status RLT i kod EAN. Aby sprawdzić jaki jest EAN dla szukanego
towaru naciskamy F3 Karta i porównujemy go z fizycznym opakowaniem znajdującym się
w aptece. Kod EAN to kod paskowy nadawany przez producenta leku.

Wyszukanie leku w bazie możemy przyspieszyć sczytując kod EAN z opakowania, wtedy
program powinien sam nam znaleźć odpowiedni lek. Gdy już odnaleźliśmy właściwą pozycję
w bazie BLOZ naciskamy klawisz ENTER celem potwierdzenia wyboru towaru.
Pojawi się jeden z komunikatów.

Oba kończą procedurę przyporządkowania BLOZ/EAN, które potwierdzamy klawiszem TAK

