
LOGISTYKA FONS ENTERPRISE
Nowoczesny system informatyczny obejmujący kompletną logistykę leków, materiałów i usług - od przyjęcia 
towarów na magazyn aż po ich wydanie w momencie, gdy jest na nie zapotrzebowanie. System pozwala na 
wydawanie leków i sporządzanie w dokumentacji pacjenta zapisów z ich podawania.

ROZWIĄZANIE OBEJMUJE PRACĘ

	Magazynów centralnych, tj. magazynów leków (apteka szpitalna), wyrobów medycznych (magazyn ma-
teriałów medycznych) i ogólnych materiałów oraz usług (zaopatrzenie materiałowo-techniczne, konser-
wacja, …).

	Podręcznych magazynów leków, wyrobów medycznych i innych materiałów na oddziałach szpitala.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

	Jednolite środowisko użytkownika i środowisko technologiczne, uproszczenie obsługi przy zamawianiu 
różnorodnych towarów (leki, wyroby medyczne, materiały ogólne, usługi).

	 Integracja z SSI FONS Enterprise. Przyjazny dla użytkownika interfejs, jednolita platforma Microsoft.

	Możliwość wyszukiwania informacji, również w danych historycznych dotyczących towarów (produkty, 
leki, medyczne środki techniczne, itp.), które przeszły przez magazyn, dzięki szczegółowej ewidencji 
szarży oraz danych cenowych - od przyjęcia aż do np. wydania leku pacjentowi.

	Łatwość opracowywania danych wyjściowych dla potrzeb statystycznych - na podstawie wprowadzanych 
zgodnie z określoną strukturą informacji, łatwość pozyskiwania potrzebnych informacji, np. o kosztach.

	Logi – zapisy pozwalają odczytać, kto i kiedy sporządził lub edytował określone dane.

	Konfiguracja informacji wyjściowych do drukowania, w razie potrzeby można je zmieniać zgodnie z wy-
mogami konkretnej placówki – zmienność danych wyjściowych do drukowania.

	Ewidencja z przypisaniem kodu kreskowego – możliwość korzystania z czytników kodu kreskowego.



OPIS ROZWIĄZANIA

Cały system logistyczny jest zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym FONS Enterprise (moż-
na go używać także niezależnie od szpitalnego systemu informatycznego).

Ważną cechą Logistyki jest otwartość systemu, która zapewnia maksymalną efektywność wykorzystania 
pozyskanych danych.

System jest niezwykle elastyczny pod względem dostosowywania danych wyjściowych do drukowania.

Dzięki integracji z SSI FONS Enterprise, Logistyka przy zarządzaniu użytkownikami może korzystać z Active 
Directory, co pozwala na uwierzytelnienie użytkowników oraz ich synchronizację z powyższą usługą.

Dostawa materiałów (medycznych i ogólnych), leków oraz usług do oddziałów
Potrzebne towary są zamawiane w magazynach centralnych poprzez formularz zapotrzebowania (spe-
cjalne materiały medyczne, zaopatrzenie materiałowo-techniczne, apteki szpitalne, …). Zapotrzebowa-
nie podlega zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę. Na podstawie formularza zapotrzebowania towar 
jest dostarczany z magazynów centralnych.

Formularze zapotrzebowania są dostosowane do wymogów całej placówki służby zdrowia i pomagają 
tworzyć jednolite środowisko użytkownika oraz środowisko technologiczne, a przy tym upraszczają 
obsługę przy zamawianiu różnorodnych towarów! Produkt można poszerzyć o moduł do formularzy 
internetowych oraz o funkcję wielostopniowego zatwierdzania.

Magazyny na oddziałach i wydawanie do użytku
Towar jest przenoszony do magazynu oddziałowego (po kontroli przyjmuje się go na magazyn). W ma-
gazynach oddziałowych znajduje się zawsze aktualny wykaz zasobów magazynowych (ilość, ceny, data 
ważności,…). W przypadku obniżenia wartości towaru na magazynie (ewentualnie przekroczenia terminu 
ważności), wpisuje się rozchód w straty ośrodka kosztów magazynu. Wydawanie do użytku odbywa się w 
czasie odbioru towaru z magazynu. Magazyny na oddziałach są niezbędnym warunkiem i podstawą ewi-
dencji podawania leków pacjentom.

System ewidencji podawania leków pacjentowi pozwala na przejrzyste śledzenie drogi leków od dostawcy 
do pacjenta!

Rys. Połączenie magazynów z innymi podsystemami



Centralny magazyn materiałów – medycznych, ogólnych
Na podstawie zapotrzebowania oddziałowego przygotowywane są materiały dla oddziału (konfiguracja ma-
gazynu pozwala na wydanie towaru zgodnie z FIFO i wydanie oparte na wyborze konkretnej szarży). Przy 
każdym materiale można ustawić sposób wydania. 
1)	Wydanie poprzez przeniesienie do magazynu podręcznego (ustawienie domyślne) = ewidencja magazy-

nowa na magazynie podręcznym oddziału.
2)	Wydanie bezpośrednio do użytku oddziału (ośrodka kosztów) już z magazynu centralnego – bez później-

szej ewidencji materiałów na magazynie podręcznym oddziału!

Zamówienia dla dostawców zewnętrznych tworzy się na podstawie wymogów oddziału i aktualnego zapotrze-
bowania. Zamówienia dla dostawcy zewnętrznego można wysłać w formie elektronicznej (o ile dostawca ją 
honoruje), zapisać w tabeli w formacie MS Excel (do późniejszej wysyłki, np. poprzez faks) lub wydrukować ko-
rzystając z szablonu obejmu-
jącego potrzebne parametry.

Przyjęcie materiałów od do-
stawcy zewnętrznego odby-
wa się poprzez przygotowanie 
dowodu dostawy opartego na 
zamówieniu, wczytanie elek-
tronicznego dowodu dostawy 
albo też ręcznie. W dowodzie 
przyjęcia zapisuje się numer 
faktury dostawcy do dalsze-
go przetworzenia. Reklama-
cje/zwrot towaru do dostaw-
cy realizuje się na podstawie 
dowodów dostawy. Rys. Główne okno robocze

Na magazynach oddziałów znajduje się zawsze aktualne zestawienie zasobów magazynowych (obejmują-
ce ceny, daty ważności,…). W przypadku obniżenia wartości towaru na magazynie (ewentualnie - przekro-
czenia terminu ważności), wpisuje się rozchód w straty ośrodka kosztów magazynu.

Magazyn centralny leków (apteka szpitalna)
Na podstawie zapotrzebowania oddziałowego przygotowuje się leki dla oddziału (konfiguracja magazynu 
pozwala na wydanie towaru zgodnie z FIFO / konieczne jest stosowanie się do zasad magazynowania op-
artego na FIFO z kontrolą szarży / a także wydanie poprzez wybór konkretnej szarży). Przy każdym towarze 
można również ustawić sposób wydania (tak jak przy materiałach): 
1)	Wydanie poprzez przeniesienie do magazynu podręcznego (ustawienie domyślne) = ewidencja magazy-

nowa na magazynie podręcznym oddziału.
2)	Wydanie bezpośrednio do użytku oddziału (ośrodka kosztów) już z magazynu centralnego – bez później-

szej ewidencji materiałów na magazynie podręcznym oddziału!

Kritérium Popis Efekt

Bezpieczeństwo 
podawania leku

Podręczne magazyny oddziału stanowią podstawę ewidencji 
podawania leków zidentyfikowanemu pacjentowi

Informacje
Zestawienia zużycia oparte na zdefiniowanych kryteriach, wykazy 
zasobów

Pieniądze
Śledzenie w czasie rzeczywistym kosztów zużycia towarów z 
magazynów podręcznych.

Efektywne prowadzenie magazynów = oszczędność
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System obsługuje przygotowywanie w szpitalnej aptece preparatów leczniczych produkowanych na indywidu-
alne zamówienie w oparciu o wcześniej zdefiniowane receptury lub poprzez bezpośredni odpis z magazynu. 
Przygotowanie leków rejestruje się w formie dokumentu, można do niego włączyć koszt usługi (taxa laborum).

Zamówienia leków dla dostawcy zewnętrznego, przyjęcia leków od dostawcy zewnętrznego, reklamacje/zwro-
ty leków dostawcy i rozchód w straty realizuje się w oparciu o system opisany przy centralnym magazynie 
materiałów.

Remanent
System pozwala na sporządzanie remanentu w formie elektronicznej. Dostarcza danych do remanentu, na 
podstawie stwierdzonych fizycznych stanów przeprowadza aktualizację stanu na magazynie oraz rejestruje 
zmiany.

Rys. Dokument magazynowy – Wydanie

Zamknięcie rachunkowe
Obsługa miesięcznego cyklu opracowywania dokumentów. Zamknięcie rachunkowe blokuje możliwość do-
konywania zmian dla konkretnego magazynu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, zamknięcie 
musi zostać skasowane, a później należy je ponownie przeprowadzić. Dane z zamknięcia stanowią podsta-
wę dla zaksięgowania w systemie księgowym.

Zewnętrzny dostawca placówki służby zdrowia
Dla placówek służby zdrowia bez własnego magazynu centralnego (apteki szpitalne, specjalne materiały 
medyczne, …) przygotowano moduł, który przy odbiorze dostawy od zewnętrznego dostawcy (apteki) przyj-
mie w systemie jednoznaczny zewnętrzny identyfikator. Identyfikator musi zostać wprowadzony już przy 
odbiorze, np. poprzez wczytanie elektronicznego dowodu dostawy poszerzonego o jednoznaczny identyfi-
kator. Jednoznaczny identyfikator w formacie kodu kreskowego można później wykorzystywać do automa-
tyzacji procesów (przesunięcia międzymagazynowe, wydawanie do użytku, zwroty do apteki,… ).

PRODUKTY POWIĄZANE

	E-zapotrzebowanie i Zatwierdzenie FONS Enterprise

	Jednoznaczna identyfikacja pacjentów w SSI FONS Enterprise

	System kliniczny SSI FONS Enterprise

	Ewidencja podawanych leków


