Opis funkcjonalności umieszczonych w aplikacji mMedica w wersji 3.3.2.0
Aplikacji mMedica w wersji 3.3.x została ona uzupełniona o następujące funkcjonalności:
1.

Kartoteka Pacjenta -> system eWUŚ

Na potrzeby systemu eWUŚ w „Kartotece pacjenta” zostały wprowadzone nowe funkcjonalności, które
zostały oznaczone kolorem czerwonym na screenie poniżej:

a)

Sprawdź status, Przycisk „Pobierz…” w sekcji INNE
Wybranie przycisku: Status eWUS dokonuje weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń w
systemie NFZ. Wynikiem przeprowadzonej weryfikacji może być komunikat:
- Uprawniony do świadczeń:

- Brak uprawnienia do świadczeń

Informacje o uprawnieniu można zapisać na dysku poprzez wybranie przycisku: Zapisz potwierdzenie, który
aktywuje okno zapisu w którym należy wskazać miejsce, gdzie informacja ma być zapisana:

Wynik przeprowadzonej weryfikacji dostępny jest dla użytkownika w podstawowych danych pacjenta:

b) Rejestr Potwierdzeń pacjenta
Wybranie przycisku: Rejestr Potwierdzeń pacjenta powoduje wyświetleniu informacji o wszystkich wynikach
weryfikacji uprawnień dla wskazanego pacjenta.

W sekcji tej został również umieszczone przyciski:
•
•

„Importuj potwierdzenie”, który umożliwia import potwierdzeń wygenerowanych przez Portal
eWUŚ.
„Zapisz Potwierdzenia” , który umożliwia zapisanie potwierdzeń wygenerowanych przez Portal
eWUŚ

Opcja umożliwia zapisanie pojedynczego potwierdzenia, lub wskazanych przez użytkownika
przytrzymaniem przycisku: CTRL
c)

Sprawdź status Zbiorczo

•

Wyświetlona zostanie lista pacjentów to weryfikacji

Lista ta będzie zawierać pacjentów, których :
i.

Data wizyty przypada na dzień bieżący

ii.

Wizyta rozpoczęła się w przeszłości ,a data zakończenia jest datą bieżącą lub z przyszłości

iii.

Hospitalizacje, które
bieżącym.

iv.

Rezerwacje terminów w Terminarzu przypadają na dzień bieżący.

są rozpoczęte i nadal trwają , lub hospitalizacje, które kończą się w dniu

Wybranie przycisku „Sprawdź wszystkie” spowoduje weryfikacje pacjentów, którzy nie posiadają jeszcze
informacji o weryfikacji uprawnienia do świadczeń z systemu eWUŚ na dzień bieżący.
!!!Uwaga!!!Weryfikacji poddawani są tylko ci pacjenci, którzy nie posiadają informacji o uprawnieniu do
świadczeń . Pacjenci posiada potwierdzenie:
a)

NEGATYWNE

b) POZYTYWNE
Nie są ponownie odpytywani.

d) Dodaj do zbiorczej weryfikacji
Wybranie przycisku: Dodaj do zbiorczej weryfikacji umożliwia wskazanie dni (poprzez wyświetlony
kalendarzyk,) w których pacjent ma być wskazany do odpytania.

Po wybraniu dat z kalendarzyka pacjent pojawi się w oknie: Sprawdź status Zbiorczo w momencie, kiedy
nadejdzie okres jego weryfikacji.
e)

Wprowadź status eWUŚ

Na podstawie komunikatów CNFZ umieszczonych :
- pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5306
Komunikat dla świadczeniodawców
W celu ułatwienia pracy Świadczeniodawcom, którzy nie gromadzili informacji zwrotnej o uprawnieniu osób
z systemu e-WUŚ, Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia możliwość przeglądu wygenerowanych przez system
e-WUŚ kodów autoryzacyjnych dla zapytań dokonywanych przez Świadczeniodawcę w systemie.
Funkcjonalność ta zostanie udostępniona poprzez Portal Świadczeniodawcy/Portal SZOI. Jednocześnie
informujemy, że świadczeniodawcy mimo to powinni przechowywać w swoich zasobach kody autoryzacyjne
wydane z systemu e-WUŚ. Funkcjonalność polegająca na możliwości przeglądania kodów autoryzacyjnych jest
rozwiązaniem tymczasowym.
Jednocześnie informujemy, że kod autoryzacyjny z odpowiedzi potwierdzającej prawo do świadczeń,
wygenerowanej przez system e-WUŚ, może zostać użyty przez Świadczeniodawcę (w ramach wydanego przez
OW NFZ kodu świadczeniodawcy) dla wszystkich świadczeń realizowanych w tym dniu przez tego
Świadczeniodawcę dla tej osoby. W związku z tym nie ma potrzeby odpytywania systemu e-WUŚ kilkukrotnie.
W aplikacji mMedica została dodana funkcjonalność umożliwiająca przypisanie do pacjenta identyfikatora
eWUŚ pobranego z Portalu Świadczeniodawcy/ SZOI

- na Portalu Świadczeniodawcy o treści :
(…)
W celu ułatwienia pracy świadczeniodawcom, którzy nie gromadzili informacji zwrotnej o wynikach sprawdzeń
z systemu e-WUŚ, Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia możliwość tymczasowego sprawozdania
komunikatem SWIAD potwierdzenia uprawnienia w postaci dokumentu elektronicznego (element of-dokumetel) bez konieczności podania uzyskanego z systemu e-WUŚ kodu autoryzacyjnego (of-dokumet-el@id). W
przypadku potwierdzenia po stronie NFZ dokonania sprawdzenia uprawnienia przy pomocy systemu e-WUŚ
sprawozdanie takie zostanie przyjęte.
Funkcjonalność ma zastosowanie do sprawdzeń dokonanych w systemie e-WUŚ w okresie od 1 do 31 stycznia

2013 r. W sprawozdaniu za luty 2013 przekazanie kodu autoryzacji przez świadczeniodawcę jest
nadal wymagane.
Jednocześnie NFZ przypomina, że świadczeniodawcy powinni przechowywać w swoich zasobach kody
autoryzacyjne wydane z systemu e-WUŚ.
(…)
W aplikacji umożliwiono wprowadzenie tych danych poprzez poniższą funkcjonalność:

Data ważności: pole uzupełniane
Świadczeniodawcy/Portal SZOI

na

Oznaczenie recepty: pole uzupełniane
Świadczeniodawcy/Portal SZOI

podstawie

na

podstawie

informacji

informacji

udostępnionej

udostępnionej

poprzez

Portal

poprzez

Portal

Id operacji: pole uzupełniane na podstawie informacji udostępnionej poprzez Portal Świadczeniodawcy/Portal
SZOI lub pozosa
!!!UWAGA!!!

Wpisanie niepoprawnych danych i eksport do systemów OWNFZ może zakończyć się komunikatem:
(…)
wystapił błąd parsowania: The 'id' attribute is invalid - The value ' błędna wartość' is invalid according to its
datatype 'String' - The actual length is less than the MinLength value.
(…)

