Update 7.35 drEryk Gabinet - dostępny!

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.35:
1.Wprowadzono funkcjonalność weryfikacji wystawionych pacjentowi eRecept poprzez P1.

W widoku wizyty lekarskiej, przechodzimy do okna wystawiania e-Recept, gdzie
dodana została nowa ikona „Weryfikacja wystawionych leków”.

Jeżeli lekarz był twórcą wcześniejszych dokumentów e-Recepty, domyślnie może
wyszukać recepty wystawione przez siebie lub przez innego lekarza w podmiocie, w
którym jest zatrudniony.

W tym celu w sekcji Weryfikacja wystawionych leków, lekarz może rozpocząć
wyszukiwanie w systemie P1, recept do których ma dostęp.
Lekarz ma możliwość wyszukiwania w zakresie zdefiniowanych dat (domyślnie jest
to okres ostatniego miesiąca).

Lekarz może także zawęzić wyszukiwanie do określonego statusu recepty,

wyszukać po pełnej nazwie wystawionego leku,

lub jeżeli posiada taką informacje: po numerze e-Recepty.

Po zdefiniowaniu parametrów wyszukiwania, należy kliknąć „Wyszukaj”.

Jeżeli lekarz będzie chciał zweryfikować rodzaj i ilość przepisanych pacjentowi
leków, w innym podmiocie leczniczym, musi otrzymać od pacjenta autoryzowany
dostęp do przeglądania historycznych e-Recept zgromadzonych w systemie P1.
W tym celu, należy w sekcji „Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień”,
zarejestrować wniosek.

Wniosek domyślnie rejestrowany jest na PESEL pacjenta.
W przypadku, jeśli pacjent jest osobą niepełnoletnią, należy zarejestrować wniosek
na PESEL osoby uprawnionej do autoryzacji wniosku wskazanej w Internetowym
Koncie Pacjenta jako opiekun osoby małoletniej.

Jeżeli nie mamy możliwości wybrania osoby uprawnionej do autoryzacji (opiekuna)
, należy taką osobę zdefiniować w danych pacjenta.

W tym celu należy w widoku bieżącej wizyty , należy przejść do zakładki
„Dodatkowe informacje” i w sekcji Pokrewieństwo dodać osobę uprawnioną oraz
oznaczyć ją jako „Przedstawiciel ustawowy” pacjenta.

Po powrocie do widoku bieżącej wizyty oraz ponownym przejściu do Weryfikacji
wystawionych leków w oknie wystawiania e-Recept, możemy Zarejestrować
wniosek o nadanie uprawnień przez osobę upoważnioną do autoryzacji.
W tym celu klikamy na przycisk „Rejestruj wniosek”.

Jeżeli osoba wskazana do autoryzacji wniosku , nie posiada konta na IKP lub nie ma
nadanych odpowiednich uprawnień w Internetowym Koncie Pacjenta, należy
poprosić pacjenta o weryfikacje listy osób zdefiniowanych jako jego opiekunów.

Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód do złożenia wniosku, po kliknięciu „Rejestruj
wniosek” automatycznie pole Identyfikator wniosku zostanie wypełnione, a na
wskazany w IKP numer telefonu osoby uprawnionej, przyjdzie cztero-cyfrowy kod,
który po otrzymaniu od pacjenta lub opiekuna, należy wpisać w odpowiednie okno i
kliknąć Autoryzacja.

Ponownie możemy przejść do sekcji „Weryfikacja wystawionych leków”, ustawić
odpowiednie parametry, jednak teraz otrzymamy dodatkowo w wynikach
wyszukiwania, wszystkie leki wystawione pacjentowi w innych podmiotach.
W pierwszej kolejności, zwracanych jest 20 ostatnich wystawionych pacjentowi
leków.
Lekarz otrzymuje także informacje o ilości wszystkich wyników dla podanych
parametrów wyszukiwania.

Może pobierać kolejne wyniki klikając na buton „Pokaż kolejne” (wtedy zostanie
pobranych kolejnych 20 pozycji).

lub skorzystać z opcji „Pokaż wszystkie” – wtedy zostaną pobrane wszystkie
dostępne wyniki.

W przypadku dużej ilości wyników do pobrania, lekarz zobaczy postęp pobierania
wraz z czasem pozostałym do ukończenia operacji.
Będzie miał także możliwość przerwania pobierania w dowolnym momencie –
wtedy wyświetlone zostaną tylko wyniki, które zdążyły się pobrać do czasu
przerwania.

Aby ułatwić przeglądanie wyników, dodaliśmy sortowanie po dwóch kolumnach
„Nazwa leku” oraz „Data wystawienia”. Aby posortować zawartość kolumny,
należy kliknąć w nazwę kolumny.

Lekarz może także podejrzeć dokument recepty po dwukrotnym kliknięciu w
wybrany lek.

2.Wymuszono podanie komórki organizacyjnej dla generowanych eSkierowań.

3.Umożliwiono dodanie do raportu świadczeń, informacji o wystawionych
skierowaniach papierowych do szpitala i specjalisty, wygenerowanych od
1.07.2020 do czasu aktualizacji do wersji 7.28.0.

W panelu korekt : “Korekta błędów w świadczeniach odrzuconych przez NFZ” dla
opcji "powtórz raportowanie" dla umów POZ, za miesiące lipiec - grudzień 2020,
dodano możliwość oznaczenia w zaraportowanych wizytach, że podczas tych wizyt
zostało wystawione skierowanie papierowe.

Dotyczy skierowań:


do szpitala



do specjalisty KM

Po zaznaczeniu wszystkich wizyt z raportu i kliknięciu na Powtórz raportowanie
Klient, ma możliwość:

Opcja "Dodaj informację o skierowaniach papierowych":

Nie zmieniaj - jest to wartość domyślna.
Uwzględnij w raporcie - dla wizyt, podczas których zostało wystawione
skierowanie do szpitala lub do specjalisty (tylko!) dodajemy informację do raportu o
wystawionym papierowym skierowaniu.

Opcja "Podnieś wersję"

Dla wszystkich zaznaczonych wizyt, na których dodano informację o
skierowaniach".

4.Wyeliminowano problem z aktualizacją kodu pocztowego dla Laboratoriów.
5.Wyeliminowano problem z wydrukiem skierowania na badania w przypadku
ponownej wysyłki do erLab.
6.Dla informacji o wystawionym e-Skierowaniu, poprawiono wydruk danych
teleadresowych pacjenta.
W podglądzie wydruku dodano brakujący numer domu pacjenta (jeśli nie ma
podanej nazwy ulicy).

7.Zaktualizowano statystykę usług prywatnych dodając informacje o krotności
wykonanych usług.

