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Czy został opublikowany projekt listy leków refundowanych na
styczeń 2022?
W jaki sposób można zaktualizować licencję na MediVeris?
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?
Czy wiecie, za co została nałożona kara w wysokości 85 588 zł na
podmiot medyczny za naruszenie przepisów RODO?

Czytajcie poniżej....
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Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Projekt obwieszczenia
dotyczy jedynie obszaru refundacji aptecznej. Jednocześnie informuje, że
projekt obwieszczenia zawierający informacje w pełnym zakresie, tj.
łącznie z obszarem programów lekowych i chemioterapii zostanie
opublikowany w przyszłym tygodniu. Resort prosi o zgłaszanie
ewentualnych uwag do projektu w wersji elektronicznej wyłącznie na
adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl.
Link do projektu:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministrazdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkowspozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobowmedycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2022-r

Licencje na moduł MediVeris wygasają z dniem 31.12.2020. Gdy do
końca licencji pozostaje mniej niż 30 dni w KS-AOW pojawi się
komunikat:

Operację aktualizacji licencji należy wykonać na stanowisku, które ma
aktywny moduł MediVeris, czyli na sprzedaży obok godziny jest okienko:

Aby podmienić licencję na aktualną należy przejść do modułu
41.Administrator → Wizytówka → [Ctrl+6] KOWAL → [F7] Podmiana
licencji:
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Po zatwierdzeniu powinien pokazać się komunikat „Podmiana licencji
przebiegła prawidłowo”. Na koniec zapisujemy [F2] Zapisz:

Kiedy przy podmianie licencji lub po wejściu do modułu
APW11.Sprzedaż pojawi się umowa licencyjna KS-MediVeris to należy
ją zaakceptować.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym serwisem.
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Zmiany w module APW11 - 2021.12.08 [2021.2.4.6 / 2022.0.2.6]:
• eZWM: Poprawiono liczenie refundacji podczas realizacji zlecenia
kodów P.100 i P.101 w przypadku ustawionej na karcie towaru
domyślnej odpłatności 100%.
• eZWM: Poprawiono błąd podczas realizacji zlecenia w przypadku,
gdy na karcie refundatora wprowadzono nieprawidłowy numer
miejsca wydania.
Prezes UODO nałożył karę w wysokości 85 588 zł na podmiot z sektora
ochrony zdrowia. Powodem był brak poinformowania pacjentów o
wycieku danych osobowych. Zgodnie z RODO każda placówka medyczna
lub apteka ma obowiązek dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony
danych osobowych, w tym podania okoliczności naruszenia, jego skutków
oraz podjętych działań zaradczych. W sytuacji, gdy naruszenie ochrony
danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, należy bez względnej zwłoki zawiadomić osobę,
której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Rozwiązanie firmy Kamsoft KSBDO RODO wspiera placówki medyczne i apteki w zakresie wypełniania
obowiązków wynikających z RODO, w tym wspomaga w prowadzeniu
rejestru naruszeń. Bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo ważne.
Jeśli u Państwa w placówkach medycznych lub aptekach nie ma
wdrożonych jeszcze odpowiednich zabezpieczeń to zachęcamy do
kontaktu z naszym serwisem.
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