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1. Rozdzjał I

1.1. Wprowadzenje
31 grudnia 2018 roiu, to ostateczny termin do iiedy apteii muszą podłączyć się do systemu P1.
System P1, doiładniej Eleitroniczna Platorma  romadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.  

Zadaniem systemu P1 jest między innymi obsługa eleitronicznych recept.

Minimalne wymagania techniczne iomputerów realizujących e-Receptę to obsługa Platormy 
Microsof .NET Framewori w wersji minimum 4.6..
Wymagania te spełniają iomputery z zainstalowanym systemem Windows 7 i nowszym (Windows 
8 lub 10).

Niniejsza instruicja zawiera opis procesu ionfguracji programu Infofarm dla apteii w zairesie 
obsługi e-Recepty.
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Rozdzjał II Certyfkaty

2.1. Informacje oiólne
Podstawowym waruniiem jaiie musi spełnić apteia jest dostęp o systemu P1.

Procedurę siładania wniosiu o dostęp do systemu P1 oraz proces uzysiania certyfiatów 
prezentuje flm udostępniony przez CSIOZ i umieszczony w serwisie youtube: 
https://www.youtube.com/watchv=v=TA02efrfnA. 

Zgodnie z deilaracją pracowniiów Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 
(CSIOZ), za moment podłączenia uznaje się moment, w itórym CIOSZ udostępnia aptece certyfiaty
do obsługi e-Recepty. Certyfiaty są udostępniane na wniosei podmiotu prowadzącego apteię.
Wniosei można złożyć samodzielnie, lub też można zwrócić się o pomoc do serwisu Infofarm. 
Usługa jest odpłatna. 

2.2 Instalacja certyfkatów
Instalację certyfiatów dostępowych z systemu P1 (pliii z rozszerzeniem *.p12) w 

systemach Windows najlepiej przeprowadzić iliiając dwuirotnie odpowiedni plii certyfiatu.
W wyniiu tej operacji certyfiaty instalują się dla aitualnie zalogowanego użytiowniia systemu 
Windows. Jeżeli na iomputerze jest iiliu użytiowniiów systemu Windows, instalacje certyfiatów 
trzeba przeprowadzić dla iażdego użytiowniia osobno.

W procesie ionfguracji programu Infofarm dla Apteii ionieczne będzie odczytanie 
szczegółowych informacji z certyfiatów i zapisanie ich w pliiu ionfguracyjnym.

Pliii modułu e-Recepty w Infofarm dla Apteii wraz z instruicją  techniczną udostępnione są 
w serwisie internetowym Infofarm.

W celu uruchomienia narzędzia zarządzania certyfiatami należy w wierszu polecenia Uruchom 
wpisać: certmgr.msc i iliinąć na podpowiadany program.
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Po uruchomieniu pojawi się oino ionsoli „Certyfiaty – bieżący użytiownii”, iliiamy i rozwijamy 
gałąź Osobjsty, a następnie Certyfkaty (lewa strona oina). Po prawej stronie pojawią się 
zainstalowane certyfiaty użytiowniia.

 

Dla certyfiatu WSS (Wystawiony przez CC P1..WSS) oraz TLS (Wystawiony przez CC P1..TLS) 
ionieczne będzie odczytanie odcisiu palca.
Dla certyfiatu WSS dodatiowo ionieczne będzie odczytanie nazwy podmiotu. Odczytane dane 
będą potrzebne do ionfguracji.
Aby tego doionać należy ustawić się na certyfiacie i iliinąć dwuirotnie na nim, a następnie 
iliinąć zaiładię Szczeióły. 
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Następnie należy przewinąć suwai na dół listy. Aby odczytać pełną zawartość pola należy się na 
nim ustawić. Wartości potrzebne do ionfguracji widoczne są w dolnej części oina. 
Dla celów ionfguracyjnych najlepiej zaznaczyć ciąg znaiów i go siopiować (należy iopiować ciąg 
od znaiu do znaiu - bez początiowych i iońcowych spacji – przyiładowy ciąg zaznaczony na 
czerwono)
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Rozdzjał III Konfiuracja Infofarm dla Aptekj

3.1. Pljkj konfiuracyjne j bjbljotekj
Pliii ionfguracyjne wraz z biblioteiami potrzebnymi do prawidłowej pracy modułu obsługi 

e-Recept należy siopiować do iatalogu z programem Infofarm dla Apteii wraz z podiatalogiem 
eRecepty. 
Użytiownii systemu Windows musi mieć prawo zapisu do tego iatalogu!!!

3.2. Konfiuracja
Konfguracja programu Infofarm dla Apteii obejmuje dwa etapy. W pierwszym z nich ionieczna 
będzie edycja i wprowadzenie danych z certyfiatów do pliiu ionfguracyjnego. W drugim 
ustawienie parametrów systemu w samym programie aptecznym.
Etap pierwszy:

 wyedytować plii Eispedycja.exe.confg i wpisać:
◦ w seicji cljentCertfcate dla atrybutu fndValue wpisać wartość pola „Odcisi ilucza” z 

certyfiatu TLS
◦ w seicji CljentMessaieCertfcate dla atrybutu fndValue wpisać wartość pola „Odcisi 

ilucza” z certyfiatu WSS

◦ W seicji dns value wpisać wartość danych dla „CN v” z pola „Podmiot” z certyfiatu 
WSS 

(Informacje dotyczące sposobu odczytania wartości potrzebnych pól opisane są w rozdziale 2.2. 
niniejszej instruicji).
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Etap drugi – w programie Infofarm dla Apteii:
 System→ Parametry oiólne→ Parametry proiramu→ w zaiładce Komunjkacja, w seicji 

Serwjs eRecepty uzupełnić:
◦ OID apteii - jest to ilucz otrzymany przy rejestracji w P1 (znajduje się w zwrotnej 

informacji e-mail po rejestracji w P1 - przyiładowo: 2.16..840.1.113883.3.4424.2.7.38)
◦ id podmiotu - to identyfiator (numer) apteii z rejestru aptei
◦ id MP  - na chwilę obecną nie ma znaczenia - należy wpisać np. 4

* wysyłaj taisację recept papierowych : na teraz ta funicjonalność jest zabloiowana w serwisie 
CSIOZ – w późniejszym czasie do włączenia.

 System→ Admjnjstrator→ Personel aptekj
◦ ustawić prawidłowo typ użytiowniia (magister, technii) i uzupełnić Identyfkator w NFZ

wpisując odpowiednio NPWZ (numer prawa wyionywania zawodu) dla magistra i PESEL
dla techniia

◦ sprawdzić i ewentualnie poprawić Tytuł, nazwjsko j jmję -   musi zaczynać się od: 
- mgr farm. lub technii farm. 
- nazwisio (jeżeli wieloczłonowe to z myślniiiem bez spacji  )
- imię lub imiona oddzielone spacjami np: mgr farm. Kowalsia-Nowai Janina

 System-> Podstawowe słownjkj-> Kontrahencj-> w danych własnej apteii (Id. 0) uzupełnić 
numer telefonu apteii (cięgiem z iieruniowym) oraz prawidłowy adres (zgodnie z danymi 
w Rejestrze aptei).
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Rysunek 5: Konfgurkacjka Infofkarm dlka Apteki
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