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Jakie są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące
serializacji?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?
Jakie są nowe funkcje w KS-Aptece podczas realizacji zlecenia przez
eZWM?
Czy wiecie, że obowiązują nowe wzory oświadczeń o przysługującym
świadczeniobiorcy prawie do świadczeń zdrowotnych?
Od kiedy zaczną się szczepienia w aptekach?

Czytajcie poniżej....
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W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie dotyczące systemu
PLMVS Zespół Fundacji KOWAL przygotował zbiór odpowiedzi, które
pomogą wyjaśnić poszczególne zagadnienia dotyczące serializacji.
Odpowiedzi znajdziecie pod adresem:
https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/plmvs-najczesciej-pojawiajace-siepytania/

Zmiany w module APW11 2021.03.31 [2021.1.4.6]:
• eZWM: W oknie "eZWM" dodano możliwość podglądu ostatniej
sprzedaży (przycisk: "[F5] Ostatnia sprzedaż").
• Wprowadzanie dokumentu korygującego: uniemożliwienie wskazania
ukrytego powodu wystawienia korekty.
• Leki on-line: Poprawka w procesie pobrania wielu rezerwacji.
• Poprawka na błędne oznaczanie rezerwacji przywróconych ze
sprzedaży jako odebrane.
• Dodano możliwość wydruku graficznego dokumentu Strata(Niedobór)
i Nadwyżka(opcja Apw11.3.1.42).
Zmiany w module APW21 2021.03.31 [2021.1.4.6]:
• Generator plików JPK - JPK Faktury: wyeliminowanie błędu
generowania JPK_FA jeśli na fakturze widniał powód korekty, który
w chwili tworzenia raportu był oznaczony jako ukryty.
Zmiany w module APW41 2021.03.31 [2021.1.4.6]:
• Zmiana dopuszczalnych wartości dla parametru APW11.2.138 "ERecepta P1: Sprawdzaj niewysłane DRR podczas uruchamiania
modułu sprzedaż".
• Dodanie parametru APW11.3.1.42 "Wydruk graficzny dokumentu
Strata(niedobór)/Nadwyżka".
Od wersji 2021.1.4.5 KS-AOW w Sprzedaży w oknie "Dokumenty
realizacji" dodano możliwość pobrania wydruku części II zlecenia:
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Dodana została także możliwość podglądu sprzedaży wybranego
pacjenta. W tym celu w Sprzedaży należy wybrać: Kody eZWM →[F8]
Przegląd →[F5] Ostatnia sprzedaż:

Od wersji 2021.1.4.6 KS-AOW jest również możliwość podglądu ostatniej
sprzedaży W oknie eZWM. Umożliwia to opcja: [F5] Ostatnia sprzedaż:
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W związku z wejściem w życie od 01.04.2021 r. nowego Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 04.03.2021 r. obowiązują nowe wzory
oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń
zdrowotnych. Są one wykorzystywane jeśli pobierają Państwo zlecenie w
eZWM z datą wsteczną. Zgodnie z treścią Rozporządzenia dotychczasowe
druki będą jeszcze obowiązywały przez 3 miesiące.
Poniżej przypominamy informację na temat potwierdzania zleceń w
systemie eZWM w przypadku pobrań z datą wsteczną. Jeżeli pobierają
Państwo zlecenie w systemie eZWM w dniu realizacji to potwierdzenie prawa
do świadczeń odbywa się poprzez Elektroniczne potwierdzenie prawa do
świadczeń przez NFZ:

W przypadku braku możliwości automatycznej weryfikacji prawa do
świadczeń podczas pobierania zleceń do realizacji w systemie eZWM
wyświetla się komunikat błędu: „Fundusz nie był w stanie potwierdzić prawa
do świadczeń” przypominamy, że w przypadku kiedy pobranie zlecenia
następuje np. dzień później (zostanie przeoczone, zlecenie musi zostać
wycofane, poprawione i ponownie pobrane, nie działa system eZWM), aby
zlecenie zostało pobrane z systemu eZWM koniecznym jest wybór
potwierdzenia prawa do świadczeń wybierając jedną z dwóch możliwości - na
podstawie oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie:

W przypadku wyboru potwierdzenia prawa do świadczeń na podstawie
dokumentu wskazanym jest otrzymać od pacjenta np. legitymacje emeryta
lub rencisty, zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do
ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, aktualne zaświadczenie z urzędu
pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, itp. Pozycje do wybrania
z listy rozwijalnej.
W przypadku wyboru potwierdzenia prawa do świadczeń na podstawie
oświadczenia należy wypełnić pola w systemie eZWM oraz dołączyć do
zlecenia oświadczenie. Rozporządzenie i wzory obowiazujących oświadczeń
można pobrać poniżej:
http://www.merido.pl/apteki/Oswiadczenie_dla_opiekuna.pdf
http://www.merido.pl/apteki/Oswiadczenie_dla_pacjenta.pdf
http://www.merido.pl/apteki/Rozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_04
032021.pdf
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Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym informuje o
przyśpieszeniu Narodowego Programu Szczepień – zmianach zasad w II
kwartale 2021 r. Pełna treść komunikatu dostępna jest po kliknięciu w
poniższy odnośnik:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszamy-narodowy-programszczepien--zmiany-zasad-w-ii-kwartale-2021-r
Zgodnie z zapowiedzią, w związku ze zwiększoną liczba szczepionek przeciw
COVID-19 dostępnych dla pacjentów i przyspieszeniem tempa szczepień
populacji, planowane jest otworzenie dodatkowych punktów szczepień oraz
poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia. Przyjęty plan
zakłada, że do końca II kwartału 2021 r. w Polsce ma zostać zaszczepionych
20 mln osób. Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach
podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalach rezerwowych i węzłowych. Od II
kwartału, pacjenci będą mogli przyjąć szczepionkę przeciw koronawirusowi
także w aptece, swoim miejscu pracy czy punktach drive thru. Farmaceuci
razem z fizjoterapeutami i diagnostami laboratoryjnymi, dołączyli do grona
zawodów medycznych, które nie tylko podadzą szczepionkę, lecz również
zakwalifikują pacjenta do szczepienie. Procedura szczepienia wykonanego
przez farmaceutę odbywać się będzie poprzez wypełnienie kwestionariusza
wstępnego wywiadu, a przypadku ewentualnych wątpliwości, konieczna
będzie konsultacja lekarska. Ponad 5,5 tys. farmaceutów zadeklarowało chęć
przeszkolenia się z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Kurs
składający się z części teoretycznej i praktycznej zakończony jest zaliczeniem,
a za jego organizację odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego (CMKP). Aktualnie większość zgłoszonych farmaceutów
zakończyła część teoretyczną szkolenia i w niedługim czasie przystąpi do
części praktycznej kursu. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
(CMKP) udostępniło kolejny termin szkolenia teoretycznego z zasad
wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Kurs dla wszystkich
zainteresowanych farmaceutów przygotowany przez CMKP odbędzie się
w dniach 8-9 kwietnia. W części teoretycznej szkolenia umówione zostaną
kwestie medyczne (dotyczące m.in.: wskazania i przeciwwskazania do
szczepień, wstępny wywiad) oraz techniczne, związane z prawidłową
dokumentacją usługi. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w tej części kursu
należy kierować bezpośrednio do swoich Okręgowych Izb Aptekarskich.
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