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Na kiedy przewidziana jest przerwa techniczna w systemie
ZSMOPL? Jakich utrudnień można się spodziewać?
Czy wiecie, że nadchodzi rewolucja w rozliczaniu refundacji w
aptekach?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?

Czy widzieliście nowy pasek postępu w retaksacji recept?

Jakie nowe obostrzenia obowiązują w aptekach od 1 grudnia?

Czytajcie poniżej....
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Z opublikowanego przez CSIOZ komunikatu możecie dowiedzieć się, iż
w dniu 03 grudnia br. (piątek), w godzinach 9:00 - 16:00 planowane jest
wdrożenie wersji 1.26.1 ZSMOPL na środowisko produkcyjne. W tym
czasie nastąpi przerwa w dostępie do:
• portalu ZSMOPL;
• funkcjonalności weryfikacji statusu przetwarzania komunikatu
(getStatus);
• funkcjonalności pobrania stanów magazynowych (getStan).
Komunikaty będą przyjmowane, ale ich przetworzenie nastąpi po
zakończeniu wdrożenia.
Projekt Refundacja 3.0 zakłada w przyszłości rozliczanie refundacji na
podstawie DRR wysyłanych do SIM. Zachęcamy do obejrzenia materiału
z OSOZ Tutor, w którym dowiecie się m.in.:
• Co planuje ustawodawca w obszarze refundacji,
• Jaka będzie rola apteki w tym procesie,
• Jakie są wyzwania dla aptek,
• Jaka będzie rola usługi RepoCloud w tym procesie.
Link do materiału:
https://tutor.osoz.pl/20211014-nawigator-e-zdrowia-farmacjarefundacja-3-0/

Zmiany w module APW11 - 2021.12.01 [2021.2.4.5 / 2022.0.2.5]:
eZWM/Wniosek:
• Zoptymalizowano zapytanie filtrujące listę towarów podczas realizacji
zlecenia (opcja Apw11.2.160).
• Poprawiono ostrzeżenie o maksymalnej cenie detalicznej wynikającej
z umowy.
• Należy pamiętać, aby podczas realizacji zlecenia (zarówno poprzez
eZWM jak i Wniosek) operować ceną detaliczną za sztukę. Jeżeli
jednostką apteczną jest opakowanie, należy ustalić odpowiednie
wartości dla pola Mnożnik apteczny na kartach towarów lub uzupełnić
pole Mnożnik lekospisowy podczas przyjęcia towaru. W przeciwnym
razie cena zostanie obliczona za opakowanie, a nie tak jak powinno
być, czyli za sztukę.
Zmiany w module APW23 - 2021.11.25 [2021.2.4.3 / 2022.0.2.3]:
• Retaksacja Recept: poprawa paska postępu. Program błędnie zliczał
recepty w przypadku włączonego zakresu (filtra) na realizacje
niezweryfikowane.
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W wersji KS-AOW 2021.2.4.3 / 2022.0.2.3 z dnia 25.11.2021 r. do okna
Retaksacja recept w prawym, górnym rogu dodano pasek postępu
pozwalający weryfikować ilość pracy pozostałej do wykonania.
Funkcjonalność ta jest realizacją pomysłu zgłoszonego przez
użytkowników w ramach Giełdy Pomysłów. Zachęcamy Was do
zgłaszania swoich pomysłów w Module 62.Giełda pomysłów lub
www.gp.kamsoft.pl.

Od 1 grudnia br. obowiązują w Polsce nowe zasady sanitarnoepidemiologiczne. Przygotowany przez resort zdrowia tzw. „pakiet alertowy”
dotyczy również aptek. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zmianie ulega limit
pacjentów jednorazowo przebywających w aptekach (1 osoba na każde 15 m2
powierzchni). Nowe zasady obowiązują do 17 grudnia br. Przypominamy
również, że zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami dla aptek zalecane są
m.in.:
• Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki,
• Zachowanie 1,5 m dystansu,
• Dezynfekcja powierzchni,
• Obsługa płatności bezgotówkowych (w miarę możliwości),
• Umieszczenie w widocznym z zewnątrz apteki informacji o liczbie
pacjentów mogących przebywać w aptece oraz o obowiązku zasłaniania
ust i nosa za pomocą maseczki,
• Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych,
• W przypadku bilownic, terminali do płatności kartami płatniczymi
dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zakończeniu obsługi
każdego pacjenta ich używającego,
• Dezynfekcja opakowań zbiorczych wielorazowego użytku przed ich
otwarciem,
• Rozpakowywanie i rozkładanie dostaw w rękawiczkach ochronnych
oraz dezynfekcja lub mycie rąk po zakończeniu przyjmowania dostawy,
• Wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2177).
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