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Czy po Tłustym Czwartku myślicie o odchudzaniu? Może wasza baza
też tego potrzebuje? Dzięki usłudze RepoCloud możecie bezpiecznie
przechowywać e-Recepty i DRR w chmurze.
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich
dniach?
W jaki sposób w KS-Aptece można zweryfikować numer NIP
kontrahenta w Bazie Internetowej Regon?
Jak w KS-Aptece wygląda realizacja zlecenia z nowymi kodami
uprawnienia dodatkowego?
Czy widzieliście komunikat Ministra Zdrowia w sprawie leków
dostępnych w programie “Leki 75+”?

Czytajcie poniżej....

Merido NEWS # 6/2021

1|Strona

W aptece zachodzi bardzo dużo procesów. Tworzy się ogromną ilość
dokumentów – w tym przede wszystkim elektronicznych, wpływających
na rozmiar bazy danych i bezpieczeństwo. Usługa RepoCloud świadczona
przez Kamsoft jest nowym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie
bezpieczeństwa danych oraz zmniejszenie aptecznej bazy danych, w tym
ochronę kopii e-Recept i dokumentów realizacji recept przed
ewentualnym działaniem programów szyfrujących i wymuszających
okup za odszyfrowanie dysku. W aptekach, które mają uruchomioną
usługę, rozmiar bazy danych zmniejszył się średnio o 25%, baza działa
szybciej, a archiwizacja robi się krócej.
W poniższym linku można obejrzeć film i poznać szczegóły na temat usługi:
https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20201208-platforma-ks-omnipharm-oneusluga-repocloud/
W celu chęci zakupu i uruchomienia usługi w aptece zapraszamy do
kontaktu z naszym serwisem.

Zmiany w module APW11 2021.02.11 [2021.1.3.8]:
• Poprawiono kontrolę numeru PWZ weterynarza.
Zmiany w module APW13 2021.02.11 [2021.1.3.8]:
• Dodano możliwość wyłączenia, w buforze dokumentów, informacji o
weryfikacji dokumentów (opcja Apw13.2.98: "Wyświetlaj w buforze
dokumentów informację o weryfikacji"). Informacja o weryfikacji
dokumentu są istotne dla aptek, które korzystają z funkcji:
"Weryfikacja Shift+F5".
Zmiany w module APW21 2021.02.11 [2021.1.3.8]:
• Poprawiono eksport do KS-PPS kodów uprawnień: 47IB, 47IW.
Zmiany w module APW41 2021.02.11 [2021.1.3.8]:
• Dodano opcję Apw13.2.98: "Wyświetlaj w buforze dokumentów
informację o weryfikacji". Domyślnie opcja jest włączona.
KS-Apteka daje możliwość weryfikacji numeru NIP podatnika. Gdy
chcemy wpisać numer NIP do paragonu pod koniec sprzedaży należy wybrać
przycisk *Zapłata, a następnie klawisz N (ważne, aby klawisz N należy
wybrać przed wskazaniem formy płatności). W wyświetlonym oknie należy
wprowadzić NIP podatnika (numer można wpisać ręcznie lub wybrać z listy
odbiorców, dostępnej pod przyciskiem [F6] Nabywca). Podczas weryfikacji
kontrahenta, którego nie ma w lokalnej kartotece, można założyć mu kartę na
podstawie danych z bazy BIR, wybierając Tak z poziomu okna Dane z bazy
BIR.
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Jeżeli wprowadzony NIP przypisany jest do więcej niż jednego kontrahenta w
bazie, to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Należy wówczas
wybrać przycisk [F6] Nabywca i sprawdzić czy wybrano odpowiedniego
kontrahenta.

Farmaceuta może zaktualizować/uzupełnić kartę kontrahenta, który znajduje
się w kartotece lokalnej. Przykładowo: na dany numer NIP założona była karta
„Podatnika Jednorazowego”, po kliknięciu w ikonę „…” system pobierze i
wyświetli informacje z bazy BIR i zaproponuje aktualizację karty kontrahenta.

Poniżej opisany został scenariusz realizacji zlecenia z nowymi kodami
uprawnienia dodatkowego 472AŻ30 (weteran poszkodowany – żołnierz)
i 472AF30 (weteran poszkodowany). Ze szczegółowym opisem uprawnień
można zapoznać się na stronie:
https://slowniki.nfz.gov.pl/Uprawnieniadodatkowe/SlownikUprawnienDodat
kowych/4395
Po wybraniu przycisku [F3] Pobierz do realizacji zostanie wyświetlone
zostaną informacje o uprawnieniu dodatkowym pacjenta. Należy
zweryfikować dokument potwierdzający uprawnienie pacjenta oraz uważnie
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sprawdzić, czy informacja o przysługującym uprawnieniu została poprawnie
naniesiona na Zlecenie przez osobę uprawnioną (pierwsza strona zlecenia,
sekcja UPRAWNIENIA), co jest wymagane do realizacji Zlecenia z danym
uprawnieniem. Aby przystąpić do realizacji należy wybrać [F2] OK. Dalsze
postępowanie jest identyczne jak w przypadku realizacji wszystkich zleceń.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym przedstawiło
zaktualizowane informacje dotyczące wystawiania recept na bezpłatne
leki dla pacjentów po 75 roku życia. Resort przypomina, że lekarze i
pielęgniarki mają obowiązek sprawdzić czy tych samych leków nie
przepisał seniorowi wcześniej ktoś inny. W komunikacie zaznacza się, że
część leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją ze środków
publicznych, jest całkowicie bezpłatna dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok
życia. Podstawą przedmiotowego uprawnienia ma być art. 43a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Pełną treść
komunikatu można zobaczyć w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowiauaktualniajacy-i-zastepujacy-niektore-wczesniejsze-komunikaty-w-sprawielekow-dostepnych-w-programie-leki-75
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