
 

 

Naczelna Izba Aptekarska 

Ul.Długa 16 

00-238 Warszawa 

 

Kampania promocyjna Xarelto 15mg i 20mg x 28 tabl. Dodatkowe 

informacje dotyczące wymogu wpisywania nr Pesel oraz kosztów 

integracji z systemem KS EWD i OSOZ 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad Kampanii 

promocyjnej Xarelto 15mg i 20mg x 28 tabl informujemy: 

 

Każda apteka przystępując do Kampanii Promocyjnej i akceptując 

Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie danych jedynie i wyłącznie 

dotyczących produktów Xarelto 28 tabl. 15 mg i 20 mg. Ponadto, zakres 

raportowania nie obejmuje danych osobowych pacjenta, w tym numeru 

PESEL. Weryfikacja poprawności wprowadzonych numerów PESEL jest 

wykonywana wyłącznie lokalnie, na poziomie apteki. Program apteczny 

w żaden sposób i w żadnej formie nie przekazuje numerów PESEL poza 

system apteki. Ani Bayer ani Kamsoft nie widzą numeru PESEL 

wpisanego do systemu przez aptekę celem weryfikacji transakcji.  

Dodatkowo wyjaśniamy, że dla realizacji zakupów w nowej promocji 

apteka nie musi pracować na programie operacyjnym KS-AOW 

(potocznie nazywanym KS-APTEKA) firmy Kamsoft. Dla aptek 

pracujących na innych systemach wymagana jest integracja pomiędzy 

systemem operacyjnym apteki oraz systemem KS-EWD i systemem 

OSOZ. KS-EWD jest systemem odpowiedzialnym za przesyłanie 

zamówień, potwierdzeń zamówień oraz danych z systemu OSOZ. Z kolei 

system OSOZ – Otwarty System Ochrony Zdrowia – to platforma 

umożliwiająca obsługę Kampanii Promocyjnej Organizatora dla promocji 

Produktów, przystępowanie i rezygnację z Kampanii Promocyjnej oraz 
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raportowanie danych niezbędnych do obsługi procesu realizacji 

zamówień.  

W celu ustalenia szczegółów dotyczących integracji należy kontaktować 

się z dostawcą programu operacyjnego dla danej apteki. Dostawca 

chcąc ustalić szczegóły integracji powinien skontaktować się z Kamsoft.  

Jednocześnie podkreślamy, że koszty licencji Kamsoft, umożliwiającej 

korzystanie z promocji są ponoszone przez Bayer, i apteka nie jest nimi 

obciążana. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Gabriela Gabzdyl 

Head of Order to Cash 

Logistics/Distribution 

 

  

  

 

 


