
E-Recept

Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL
a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu (  viz informace SUKL ).
Pokud toto máte , je ještě třeba Váš účet u SUKL přes váš přístup na portál SUKL zaktivnit a 
to tak , že se přihlásíte údaji, které jste získali od SUKLu a změníte si hesla ( nezapomeňte
si je někde dobře poznamenat pro další použití).
Co se týče certifikátu, je tento třeba vyexportovat na FLASH paměť a to s ochranným heslem.
Po těchto krocích můžete přistoupit k nastavení  v Táře  … Program-Nastavení aplikace – Uživatelé
, si najdete svůj účet a v editaci si zapíšete do kolonky – Uživatelské jméno pro E-recepty a Heslo
pro E-recepty odpovídající údaje. Uložíte a tímto je daný uživatel připraven vydávat E-Rp. 

Elektronický Rp založíte stejně jak jiný typ dokladu. V expedici stikem F4 na typu dokladu E-
Recepty. Po stisku F4 ( nebo stisku ikonky „Přidat doklad“) se kromě formuláře pro zadání
hlavičky dokladu otevře formulář pro načtení E-Rp.

Pokud máte u svého uživatelského účtu zadáno Už.jméno a heslo, zobrazí se vám tyto v kolonkách
„Uživatel“ a  „Heslo“. 
Do kolonky Guid E-Rp sejmete čárový kód ERP ( code 128 ) nebo
ho opíšete. Pokud má pacient SMS kód je třeba ho zapsat do kolonky SMS. 
Vyhledáte umístění Vašeha certifikátu a  do kolonky „Heslo“ pod Certifikátem zapíšete heslo
pro přístup k certifikátu.
POZOR !!!! vždy musíte  být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě
při autorizaci .

Po vyplnění přihlašovacích údajů v případě zápisu do GUID stisknete tlačítko  „Načíst Rp z CÚ“ ,
v případadě SMS  stisknout tlačítko „Načíst seznam E-Rp“ - dojde k načtení seznamu E-Rp.
Následně vyberete kó ze seznamu a stisknete „Načíst Rp z CÚ“.



V  kolonce Info se zobrazují informace o verzi a stavu dokladu.
Pokud Vše proběhne OK ,  do pravé části se načte hlavička dokladu a do spodní části položky
dokladu. Ve žlutých kolonkách je pak zobrazeno Vaše skladové množství  přípravku, v červené
úhradaZP a v zelené skladová cena. Dále je spočítán doplatek na balení. Pokud zboží skladem není 
nelze zobrazit cenu ani spočítat doplatek.

POZOR  !!! v současné době lze vydat E-Rp jen jako celek nebo lze vydat část E-Rp a označit
ho za vydaný a udělat papírový výpis kde jako číslo orig. Rp se uvede GUID ERP, E- výpis
zatím nefunguje ( na řešení se pracuje )

Formulář E-Rp si po načtení dobře prohlédněte --- zvláště kolonky Symboly –> zde je totiž
uvedeno , zda si pacient hradí sám a další informace. 

POZOR !!!  bohužel E-Rp může být vydán i jako neplatný z důvodu jeho neúplnosti , stejně tak
jako papírový Rp !!! ( jelikož E-Rp legislativně vychází z papírového Rp a SUKL tyto  stavy
nemá ošetřeny takže na E-Rp může lékař uvést úplné nesmysly !!! ) 

v případě , že zboží skladem není a nelze hned vydat ani prostřednictvím záměny  položky E-Rp,
tak stačí formulář zavřít (křížkem) a následně i formulář hlavičky E-receptu tlačítkem „STORNO“
nebo též křížkem.
V případě, že budete chtít vydat alespoň jednu položku E-RP a na druhou udělat výpis , zaškrtněte
u této „do výpisu“ ( a to i v případě , že výpis uděláte papírový).
V případě , že zboží budete vydávat , stisknete tlačítko „Uložit hlavičku a pokračovat ve výdeji“.
Po stisku můžou nastat 2 situace 

1. FORMULÁŘ E-Rp zůstane v popředí .
- v žádném případě formulář nezavírejte, nešlo by již poté provést potvrzení výdeje E-

Rp hned po ukončení výdeje. Pokud by tato situace přesto nastala lze potvrdit výdej E-RP
            v retaxaci ! !
- formulář minimalizujte do lišty a objeví se vám již vyplněný formulář hlavičky Rp,
- případně z lišty otevřete vyplněný formulář hlavičky Rp.

2. Formulář se zminimalizuje do lišty
- zobrazí se vyplněný formulář hlavičky Rp



Každopádně vždy se musíte pro další pokračování dostat k zobrazení formuláře vyplněné
hlavičky Rp .. viz obr.níže

hlavičku již jen potvrdíte OK .  Následně dojde k tisku opisu E-Rp na paragonovou tiskárnu.
POZOR chvíli trvá než se zpracuje tisková sestava ! 

To Vám ulehčí výdej abyste si nemuseli pamatovat údaje z E-Rp , nebo z lišty formulář E-Rp
opět otvírat.
Dále pokračujete  ve výdeji stejně jak na běžný Rp. 

Po platbě pacienta a případném tisku paragonu musíte dát na posledním formuláři „Ukončení
expedice“, abyste mohli z lišty vytáhnout formulář E-receptu a provést potvrzení výdeje E-Rp.



Z lišty obnovíte formulář ERP … viz níže

Zde zaškrnete již jen  zda byl ERP uzavřen , vydán částečně  atd. ( nyní to bude UZAVŘEN )
a stisknete tlačítko „Potvrdit vydané“.
Vyjímkou je MS kde musíte nejprve vytvořit požadavek pro výrobu v lab. Formulář  E-ERP v tomto
případě můžete uzavřít protože nebylproveden výdej a Erp  nelze potvrdit.  Po výrobení a
vypořádání MS jak na běžném Rp jeho potvrzení provedete v RETAXACI !!! 



U nepotvrzených ERP svítí symbol ER modře u potvrzených zeleně. Pokud ER je červené
je ER neplatný ( situace může nastat tak , že zavřete formulář E-RP a vypíšete hlavičku ERP ručně a
pokračujete ve výdeji)  !! POZOR  na E-RP nejdou v retaxaci dělat žádné změny, lze jen provést
dodatečné potvrzení o vydání E-RP !!!
 
Až bude k dispozici výpis doplním do návodu jak pracovat v případě provedení výpisu z ERP.
 


