
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Update 7.30.0 - dostępny

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.30:

Wizyta

1. Wprowadzono możliwość wystawienia bezpłatnego leku dla kobiet w ciąży. 

Możliwość wystawienia recepty z nowym uprawnieniem „C” – dla kobiet w ciąży
posiada: 
- lekarz oraz położna ( w zakresie wystawienia recepty) oraz 
- pielęgniarka i rejestratorka ( w zakresie kontynuacji leczenia). 

Kon�guracja dostępu: 
Uprawnienie „C” będzie się automatycznie pojawiać na receptach po wybraniu
odpowiedniego leku dla kobiet w ciąży. 
Jeżeli uprawnienie nie powinno być automatycznie dodawane, należy wyłączyć
taką możliwość z poziomu KM/kon�guracja dostępu.

Okno wystawienia recepty
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Dodatkowa kolumna o nazwie : „C-ciąża” z oznaczeniem „C” dla leków dostępnych
bezpłatnie dla kobiet w ciąży, jest widoczna tylko u kobiet , które w danych
osobowych mają wprowadzone uprawnienie dodatkowe „KOBIETY W CIĄŻY I
POŁOGU”.

Jeżeli data ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe (karta
ciąży) nie została podana - za datę ważności uznajemy: Datę wystawienia
dokumentu + 42 tygodnie.

Ręczne oznaczenie uprawnienia

Użytkownik ma możliwość ręcznej obsługi oznaczenia „C” w zakresie oznaczenia
oraz usunięcia uprawnienia z recepty. 



Okno Leków stosowanych przewlekle

2. Wprowadzono obsługę nowego produktu jednostkowego dla teleporady
lekarskiej w POZ.
Umożliwiono raportowanie nowego produktu jednostkowego : 
5.01.00.0000152- TELEPORADA LEKARZA POZ dla porad udzielonych od 01-09-
2020 . 

Powyższy produkt będzie automatycznie przypisany do porady u
zadeklarowanego pacjenta, dla którego został wskazany typ porady : „Porada
telefoniczna/mailowa” 



Warunkiem jest wgranie aneksu umowy z NFZ, posiadającego powyższy produkt.

Aby zaktualizować produkt jednostkowy dla wizyt zatwierdzonych jako „Porada
telefoniczna/mailowa” , należy : 
1. Zaimportować do programu umowę z produktem 5.01.00.0000152-
TELEPORADA LEKARZA POZ 

2. Przejść do Panelu korekt i wybrać opcję „Zmiana komórek”



3. Wybrać zakres dat od 01.09.2020 do [data importu nowej umowy] 

4. Oznaczyć checkbox „Aktualizacja produktów jednostkowych dla teleporad w
POZ”

5. Wybrać prawidłowe komórki dla „Stara umowa” i „Nowa umowa” . 

6. Kliknąć Dalej i Zakończ. 

Jeżeli wizyty nie zostały jeszcze wyraportowane – to należy utworzyć nowy raport
z okna „raporty”. 

Jeżeli wizyty zostały już wyraportowane, należy skorzystać z opcji „Powtórz
raportowanie” w panelu korekt. Podczas tworzenia raportu za okres 09.2020,
następuje wery�kacja produktów jednostkowych dodawanych do raportu. Jeżeli
wizyty nie zostaną przepisane (nie zostanie przypisany prawidłowy produkt
jednostkowy ) lub nie będzie w umowie wymaganego produktu – takie wizyty nie
zostaną włączone do raportu świadczeń.

RECH/FIZJO



3. Wprowadzono klasy�kację ICF dla �zjoterapeutów. 

Wprowadzono możliwość sprawozdawania efektów terapii zgodnie z
Międzynarodową Klasy�kacją Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
(ICF) . 
Lekarz �zjoterapeuta, ma możliwość dokonania oceny pacjenta podczas każdej z
wizyty w cyklu, jednak do raportu świadczeń, wraz z ostatnia wizytą w cyklu
(zamykającą cykl) są przekazywane tylko kody : 
ICF początkowego (Ocena dokonana w dniu rozpoczęcia cyklu terapii) 
oraz 
ICF końcowego (ocena dokonana w dniu zakończenia cyklu leczenia). 

Okno wprowadzania „Klasy�kacja ICF”

Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniej oceny , w oknie „Klasy�kacja ICF”
można korzystać z tabulatora, można wstawić oceny z poprzedniej wizyty lub
Wyczyścić wszystkie oceny za pomocą przycisków. 

„Klasy�kacja ICF” widoczna jest 

1. W widoku wizyty Fizjoterapeutycznej



2. W widoku Księgi zabiegów/korektach

3. W oknie kopiowania zabiegów �zjoterapeutycznych

4. W oknie „CYKLE LECZENIA” w Danych medycznych pacjenta oraz w KM.



Zatwierdzenie wizyt �zjoterapeutycznych

Jeżeli zdecydujemy się na dokonywanie ocen za pomocą Klasy�kacji ICF u
pacjenta, to należy określić wartość początkową i końcową. 

1. Jeżeli dokonamy tylko oceny podczas wizyty końcowej (zamykającej cykl
leczenia) – to program poinformuje odpowiednim komunikatem , że dokonana
ocena nie zostanie uwzględniona w raporcie świadczeń.:

2. Jeżeli dokonamy tylko oceny podczas wizyty początkowej– przy próbie
zatwierdzenia wizyty końcowej bez oceny, program poinformuje, że należy
dokonać oceny końcowej przed zamknięciem cyklu.



Informacje o ocenie będą widoczne w Widoku historii wizyt

Inne

4.Poprawiono automatyczne zaczytywane opisu dla rozpoznania w zleceniu na
transport.



5.e-Recepta: wprowadzono zmiany w sposobie wypełniania informacji o płatniku
(REG.WER.2671). 

6.Poprawiono błędną wielkość opakowania dla leku Instanyl.



7.Poprawiono wyświetlanie danych archiwalnego lekarza: na listach
zarejestrowanych pacjentów oraz w historii recept. 

8.Poprawiono �ltrowanie komórek w repozytorium. 

9.Wyeliminowano problem ze zdublowanymi zleceniami wysłanymi do punktu
pobrań. 

10.Wyeliminowano problem z błędną wersją pozycji rozliczeniowej w raportach. 

11.Wprowadzono możliwość wyboru większej ilości rozpoznań dla eSkierowania.

12.  Wyeliminowano problem z pobieraniem długich nazw dla zakresów
świadczeń, pobieranych do eFaktur.

Czy wiesz, że wszystkie ważne informacje o

funkcjonalnościach w drEryk Gabinet

udostępniamy na bieżąco w zakładce

"Wsparcie" na naszej stronie internetowej

www.dreryk.pl? 

Chcemy być z Tobą w kontakcie! 

   

Wiadomość wysłana przez: drEryk S.A.
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PL 6792749916
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• Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu dostarczenia newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych; RODO);

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zawartych w powyższym formularzu jest: drEryk S.A. z siedzibą w

Krakowie, ul. Wadowicka nr 6, kod 30-415, poczta KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000636731; Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może

skutkować brakiem możliwości dostarczenia newslettera;

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, możesz się wypisać.
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