PROBIT Sp.C.
Handel i Usługi Komputerowe
Marek Plust & Bernard Pacewicz
ul. Władysława IV 137
75-342 Koszalin
tel./fax : (0-94) 346 56 56

www.probit.pl

Ważna informacja !!!
ZMIANY CEN od 01.03.2017r.
1) Zmiany cen, limitów i list leków

wchodzące w życie od 01 marca 2017 r. zostały

przygotowane na podstawie: obwieszczenia MZ z dnia 23.02.2017 (Dz.Urz. Min. Zdr.

2017.17).
Sprawdzenie zmian możemy dokonać w programie AP14 MAGAZYN wybierając funkcję
OPERACJE -> POPRAWA BAZY LEKÓW I ZAKUPÓW /”pajączek”/

(Ctrl+4) a potem: ->

klawisz F4 – RĘCZNA POPRAWA (karty leków)
-> klawisz F3 – PODGLĄD PRZECENY (karty zakupów)
Po dokładnym sprawdzeniu, przed pierwszą sprzedażą 01.03.2017 zatwierdzamy bufor

AP14

:

MAGAZYN -> OPERAJE -> POPRAWA BAZY LEKÓW I

ZAKUPÓW /”pajączek”/ klawisz F9 – KOREKTA ŁĄCZNA.

2)

Przypominamy o komunikacie NFZ

Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie
aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie
Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia
2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

3) Projekt rozporządzenia wprowadza
również zmiany dotyczące przekazania
daty urodzenia pacjenta.
W przypadku braku numeru PESEL. Okno
„Wprowadzenia kodów z recept” dostępne w
module APW11 Sprzedaż zostało rozbudowane o
dodatkową funkcję [ALT+O] Opiekun oraz
dodatkowe pole „Data urodzenia:”. Podczas
realizacji recepty dla pacjenta nieposiadającego
numeru PESEL, możemy wpisać jego datę
urodzenia, natomiast w polu PESEL: wpisujemy
PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego.
Pozostałe informacje naszej stronie: http://probit.pl/aktualno-ci.html

4)

Na podstawie projektu z dnia 2.01.2017 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające
rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji
przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia wymusza wprowadzenia szeregu zmian w
systemie aptecznym. Zmiany te dotyczą:
- przekazania „daty i godziny przyjęcia recepty, wydania leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia lub wyrobu medycznego pacjentowi, a w przypadku leku recepturowego również daty i
godziny jego wykonania” zgodnie z § 1 ust. 1 pkt a, projektu ww. rozporządzenia.
- przekazania „daty urodzenia pacjenta, w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL zgodnie z
§ 1 ust. 1 pkt. b, projektu ww. rozporządzenia.
- obowiązku przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury w
określonych jednostkach miary. Rozporządzenie definiuje zamknięty słownik jednostek miary w postaci:
sztuka [szt], gram [g], mililitr [ml] dla składników w postaci opakowań bezpośrednich i surowca
farmaceutycznego oraz opakowanie [op] dla leku gotowego dla receptury.
- wprowadzenia składników kodów postaci dla leków recepturowych zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. d.
1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów,
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na
spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów
9 – dla pigułek – do 30 sztuk
10 – dla klein – do 500 gramów
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do
10 gramów.

Uwaga!

W związku z faktem, że opisane zmiany dotyczą projektu rozporządzenia
Ministra Zdrowia, który nie został jeszcze opublikowany, w module APW41
Administrator została dodana opcja APW11.2.137 Kontrola składników leków
recepturowych, pozwalająca na włączenie pracy systemu aptecznego KS-AOW
zgodnie ze zmianami obowiązującymi po wejściu w życie nowelizacji
rozporządzenia MZ.

Pozostałe informacje naszej stronie: http://probit.pl/aktualno-ci.html

