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Úvod

Distributor:
RR-servis, s.r.o.
IČO : 60736402
tel: 603 419 359
mail: rr-servis@rr-servis.cz

Autor:  Ing. Drahoslav Hejtmánek 

pro plátce DPH
Cena : 2500,- Kč bez DPH (21%) / rok.
Částka je splatná na účet : 144404514/0600.

pro neplátce DPH
Cena : 2500,- /rok
splatno na účet : 1346120389/0800

Program je určen pro lékaře, kteří nevedou elektronickou dokumentaci, nebo nemají SW, který komunikuje
s úložištěm SUKL pro předepisování elektronických Receptů, Poukazů, či záznamů o očkování. 

Program je napsám v jazyce C# a používá moderní SQL databázové úložiště.
Program plně komunikuje s CU SUKL a poskytuje tak lékaři provádět potřebné úkony v rámci elektronizace
zdravotnictví.

SW eLekar není třeba složitě instalovat. Stačí ho stáhnout z webové stránky ( www.rr-servis.cz/download/
elekar.zip ) , rozbalit na C:\ ;
Do složky elekar nakopírujete SUKL certifikát a svůj kvalifikovaný a následně v konfiguraci zadáte potřebné
údaje ( viz část konfigurace)
Hned po rozbalení program funguje v DEMO režimu, Po uhrazení poplatku za SW a odesláním fakturačních
údajů na mail 
rr-servis@rr-servis.cz  s uvedením Vašeho IČZ ( IČP ) bude do 24 program plně funkční. Licence je na 1 IČZ
.  Ale lze uvažovat i o multilicenci
na zařízení.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Hlavní formulář

Hlavní stránka programu

- v části nad formulářem pro vybrání či vyplnění iniciál pacienta jsou tlačítka sloužící pro nastavení programu.

Ostatní tlačítka jsou neaktivní dokud nevyplníte formulář pacienta všemi údaji. Stiskem na Pokračovat se
otevřou volby pro vystavení E- dokladů.

Údaje o pacientovi se stiskem na pokračovat automaticky ukládají do DB. Pro výběr již uloženého pacienta
můžete využít tlačítka s ?.
Pokud pole příjmení je prázdné, dojde k vylistování všech uložených pacientů, pokud vyplníte pár znaků,
bude výběr zúžen dle volby.   
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Konfigurace

Do formuláře zadáte všechny vyžadované údaje. Pokud je v kolonce Licence programu uvedeno "DEMO",
nelze program využít pro elektronickou
komunikaci s CU SUKL. ( Ať zadáte do formuláře cokoliv, nedojde ko komunikaci s CÚ.
Zadáním licenčního kódu, uložením konfigurace a opětovným spuštěním programu se teprve program
aktivuje pro plnohodnotnou práci.

Se změnou E-očkování bylo nutno doplnit i konfiguraci

ta je doplněna o  UZIS certifikát a heslo. 
Pokud můžete použít SUKL certifikát i pro UZIS, stačí opsat nazev SUKL certifikátu do kolonky UZIS
certifikát a stejně tak i heslo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Písmo

Zde si můžete nastavit velikost a typ písma pro program. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Aktualizace číselníků

Kliknutím na tlačítko Aktualizace číselníků dojde k aktualizaci všech číselníků SUKL. 
Speciální je číselník šarží vakcín, který se aktualizuje automaticky po hodině při spuštění programu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

http://www.helpndoc.com
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Začínáme

Začnete jednoduše vyplněním ( to je zadání údajů do všech polí ) , či vybráním pacienta z kartotéky tak že
do přijmení zadáte počátek příjmení 
a pak stisknete tlačítko s otazníkem.
V okně se objeví zúžený seznam, kde vyberete svého pacienta 

šipkou dolů , nebo dvojklikem vyberete pacienta.

Stisknete tlačítko Pokračovat a otevřou se volby E-dokladů ....

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

E-recept

http://www.helpndoc.com
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Vyplnění E-Rp je velmi intuitivní.
1. dohledáte patřičný lék napište kod SUKL, nebo část názvu ( klidně i z prostředka názvu). Otevře se okno
se zúženou  nabídkou.
2. šipkou dolů a potvrzením entrem nebo přímo dvoklikem na daný řádek vyberete příslušný lék.

3. vyplníte ostatní potřebné údaje 
4. Nakonec kliknete na Odeslat do CÚ.  Pokud má pacient zadám Telefon pro SMS dojde mu kód do
mobilního telefonu. Pokud ne musíte ERP vytisknout.

Pokud dojde k správnému uložení ERP do CÚ zobrazi se okénko s identifikátorem ERP.
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V Info z CU se objeví chyby odhalené CU, které ale nebrání vystavení ERP.  Kliknutím na OK dojde k
uložení předepsaného ERP do archivu k pacientovi.
Poté se otevře možnost tisku ERP na tiskárnu, kterou si můžete zvolit níže. 

Pokud se chcete podívat na Vámi předepsané ERP tomuto pacientovi, kliknete na Historie ERP.

Zde můžete provés zrušení vydaného dokladu. (pokud už nemá jiný status z lékárny).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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E-poukaz
E-poukaz pracuje na stejném principu jako E-recept. Jen jsou k vyplnění jiné kolonky.

Speciální částí je schvalování EPO revizním lékařem na ZP.  Tato sekce je sice připravena, ale v první fázi
nebude zprovoznena SUKLem.
Takže schvalování bude probíhat postaru.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

E-očkování SUKL
E-očkování slouží k záznamu očkování do CU SUKL ( Tato povinnost platí od 1.12.2021 )

1. Příprava očkování 

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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zadáte kód SUKL očkovací látky, nebo vakcínu ( jak vidíte název je hůře hledatelný ) . Ještě je možnost
hledat vakcínu dle nemoci
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a to tak, že vyberete nemoc a kliknete hledat Zobrazí se seznam vakcín pro očkování.
Vyberete vakcínu, kterou používáte.

následně zadáte šarži a kliknete na Ověřit

Pokud dojde k úspěšnému ověření šarže, pole zezelená, pokud ne zčervená.

V případě úspěchu můžete přikročit k odeslání přípravy do CU.

Vrátí se následující odpověď, kde nejdůležitější informace jsou v poli Odpověď CU.
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Dojde k automatickému přepnutí na záznam očkování

Dovyplníte všechny ostatní informace o očkování a odešlete do CU.

Po uspěšném Založení očkování se zobrazí okénko s ID očkování

Kliknutí na OK, se záznam uloží.
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Pokud chete pacientovi vytisknout certifikát o očkování, zaškrtnete Načíst záznam o očkování a vyberete
dané očkování.

zde můžete zrušit záznam očkování , zobrazit detail očkování, či vytisknout certifikát. 
Pro vytištění ceertifikátu je ho ptřeba nejdříve stáhnout. ( ikona zcela napravo) . Po stžení můžeme tisknout.

Chcete li zobrazit detail očkování ( záznam ) kliknete na druhou ikonu zprava.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Lékový záznam
Lékový záznam funguje pouze na ostrém prostředí a to pouze u pacientů sesouhlasených s Registrem
obyvatel.

Zde máte poze volbu kolik měsíců zpět chcete prohlédnout LZ. Maximálně však 12 měsíců.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

E-očkování UZIS
E-očkování UZIS nahrazuje předchozí zpracované SUKLem a slouží k záznamu očkování do CU  ( Nově od
1.2. 2023 )

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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V případě, že je pacient "Nalezen" , můžete přikročit k vyplnění potřebných údajů .
1. vyberete očkovací látku buď pomocí kódu SUKL, nebo názvu ...

2. vyplníte šarži, expiraci, vyberete datum aplikace , typ vakcinace, pořadí, místo aplikace, cestu aplikace.

3. Koliknete na Odeslat do CU.
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Po pár vteřinách se v "Odpovědi UZIS-ROB" objeví informace stavu uložení.

Všechna Vámi provedená očkování pacienta lze prohlédnout v Historii očkování.

Zde lze smazat zápis očkování ( provede se i v CU ) . Smazané očkování je podsvíceno červeně.

Pokud nedojde ke ztotožnění pacienta ... viz níže
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Je možno cizince či novorozence založit do úložiště UZIS Stiskem tlačítka " Založení cizince nebo
novorozence".  Pokud je vše správně vyplněno, dojde k založení pacienta a jeho následné ověření. Pak již
můžete založit očkování.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle

	Úvod
	Hlavní formulář
	Konfigurace
	Písmo
	Aktualizace číselníků
	Začínáme
	E-recept
	E-poukaz
	E-očkování SUKL
	Lékový záznam
	E-očkování UZIS


