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NOWA KARTA BLOZ 

 

W systemie KS-AOW udostępniono nową kartę produktu BLOZ, która prezentuje uproszczony widok 

najważniejszych informacji dotyczących danego towaru w jednym miejscu. Podstawowe zmiany: 

− wszystkie dane na karcie zostały zebrane w prostych i przejrzystych sekcjach, w tym również dane 

dotyczące uprawnień i odpłatności, 

− informacje dotyczące cen znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu nie trzeba szukać tych informacji 

między zakładkami, 

− użytkownikowi prezentowane są przejrzyste informacje o danych w statusie.  

− widoczna historia zmian danego produktu. 

 
Dotychczasowy widok karty BLOZ: 

− nagromadzenie nadmiarowych informacji, 

− nieczytelna i niekompletna tabela z uprawnieniami, 

− część danych ukryta pod zakładkami, konieczność przełączania się pomiędzy widokami, 

− brak informacji o danych historycznych. 

 

 
Rys. 1. Dotychczasowy widok karty BLOZ 

 
Nowa karta produktu BLOZ: 

− rewolucyjne i nowoczesne podejście do danych o produkcie, 

− ograniczenie prezentowanych danych do najważniejszych informacji o produkcie, 

− czytelna i kompletna tabela uprawnień z informacją o wskazaniach i dopłacie pacjenta, 

− brak zakładek i konieczności przełączania się pomiędzy widokami, 

− informacje o danych historycznych i zmianach dotyczących produktu w wybranej dacie. 
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Rys. 2. Nowa karta BLOZ 

 
Na nowej karcie BLOZ prezentowane są informacje takie jak: 

a) Podstawowe informacje o produkcie: 

− Kod BLOZ 

− Nr EAN/GETIN 

− Kod GTU - Kod klasyfikacji GTU (grupa towarów i usług) 

− Informacja dot. ZSMOPL - Informacja czy raportować produkt do ZSMOPL 

− Informacja o temperaturze przechowywania 

− Nazwa handlowa 

− Nazwa międzynarodowa (główna i szczegółowa) 

− Kod ATC (klasyfikacji Anatomiczno-Terapeutyczno-Chemicznej) 

− DDD – Dawka Dobowa Definiowana (wg.WHO) 

− Mnożnik DDD 

− Nazwa Podmiotu odpowiedzialnego 

− Informacja odnośnie dawki, postaci oraz wielkości opakowania handlowego produktu 
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− Numer rejestru oraz okres ważności pozwolenia 

− NZO – Informacja o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu 

− Stawka VAT 

− Kod CN - Kod klasyfikacji CN (nomenklatura scalona) 

− Przycisk Pharmindex 

W przypadku gdy apteka posiada aktualną licencję na Pharmindex, kliknięcie w przycisk wywoła dodatkowe 

okno z informacjami na temat produktu, w tym miejscu dostępna będzie równie np. ulotka przylekowa. 

 

 
Rys.3. Możliwość wyświetlenia dodatkowych danych z Pharmindex 

− Przycisk „Like” – Przycisk „Like” zachęca do polubienia przygotowanej przez nas nowej karty BLOZ. 

Dane te dadzą informację jak wielu z Państwa jest zadowolonych z jej użytkowania.  
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Rys. 4. Podstawowe informacje dotyczące danego produktu  

b) Informacje o cenach: 

− Cena urzędowa zbytu 

− Cena urzędowa hurtowa 

− Cena urzędowa detaliczna 

− Cena urzędowa w lecznictwie zamkniętym 

− Limit cenowy 

− NWZ – najmniejsze opakowanie dla wszystkich zarejestrowanych wskazań 

− NWP – najmniejsze opakowanie dla wskazań pozarejstracyjnych 

 

 
Rys. 5. Informacje o cenach 

 
c) Informacje o uprawnieniach i odpłatnościach. Słownik skrótów i wyrażeń: 

− D - Ubezpieczony, nieubezpieczony 

− U - Ubezpieczony 

− P - Ubezpieczony, chory wg wskazania 

− ZK – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 

Uprawnienie ZK na podstawie art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 

„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” ma prawo do bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, 

zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań 

i przeznaczeń, bezpłatnego zaopatrzenia w leki, objęte wykazem leków które świadczeniobiorca może 

stosować w związku oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się 

komórek i tkanek albo narządów. 

− IB – Inwalida wojenny 

Uprawnienie IB na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie 
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pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, uprawnione do renty rodzinnej wdowy i wdowcy po poległych 

żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnione do renty 

rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie 

w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. 

− IW – Inwalida wojskowy 

Uprawnienie IB na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie 
pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, uprawnione do renty rodzinnej wdowy i wdowcy po poległych 
żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnione do renty 
rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie 
w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. 

− PO - Pełniący obowiązki obronne  

Uprawnienie PO na podstawie: art. 44 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, art. 326 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą 

służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącemu służbę kandydacką, służbę 

przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przysługuje 

bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem refundowanych w całym 

zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki recepturowe, bezpłatne zaopatrzenie 

w produkty lecznicze OTC objęte wykazem MON. 

− PO - Pełniący obowiązki obronne – poszkodowany poza granicami państwa na czas leczenia 

Uprawnienie PO na podstawie art. 44 ust. 1a, 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi na czas leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki 

objęte wykazem produktów refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, 

oraz leki recepturowe. 

− PO - Weterani poszkodowany poza granicami państwa – na czas leczenia 

Uprawnienie PO na podstawie art. 44 ust. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. Weteranowi poszkodowanemu na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem 

leków refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, objęte wykazem leków 

refundowanych we wskazaniu określonym stanem klinicznym oraz leki recepturowe. 

− AZ – Uprawniony z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście 

Uprawnienie AZ na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest. Pracownikom i byłym pracownikom zakładów produkujących wyroby zawierające 

azbest przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków związanych z chorobami 

wywołanymi pracą przy azbeście. 

− S - Senior – po ukończeniu 75. roku życia 

Uprawnienie S na podstawie art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie 

leków refundowanych. 
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− C - Kobieta w okresie ciąży 

Uprawnienie C na podstawie art. 43b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków 

refundowanych. 

− WE - Weteran poszkodowany z min.30% uszczerbkiem na zdrowiu (art.46 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej). 

 

 
Rys. 6. Informacje o uprawnieniach i odpłatnościach 

 
Po skierowaniu kursora na ikonę w kolumnie Warunki, wyświetlony zostanie tzw. „dymek” ze szczegółami 
dotyczącymi min. wskazań refundacyjnych. 
 

 
Rys. 7. Dodatkowe informacje widoczne po skierowaniu kursora na ikonę  

 
d) Informacje o statusie: 

− Ostrzeżenia dot. produktu 

− Rodzaj produktu 

− Działanie i podawanie produktu 
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− Dystrybucja i wydawanie 

− Pochodzenie  

− Refundacja – oznaczająca symbol załącznika obwieszczenie refundacyjnego 

− Rejestracja 

− Stan produktu  

− Informacja czy produkt należy do zestawu przeciwwstrząsowego 

 

 
Rys. 8. Informacje o statusie danego produktu 

 
e) Użytkownik może przeglądać dane historyczne na karcie dzięki tabeli widocznej po prawej stronie 

karty. Wystarczy kliknąć na wybrany rok, datę: 
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Rys.9. Możliwość przeglądu danych historycznych 

  
 

Podczas przeglądania zmian historycznych na danej karcie, pola, które uległy zmianie zostaną wyróżnione 

kolorem różowym, np.: 
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Rys.10. Przykładowa karta wyświetlona w trybie historycznym 

  
 

 
 

 
 


