Wybrane pytania i odpowiedzi z publikacji E-recepta znajdującego się na stronach
CSIOZ

Zapoznaj się z całością na http://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi
19. Na postawie jakiego słownika leków System P1 będzie weryfikował poprawność
przepisanego przez lekarza leku (Bazyl, Bloz)?
Lek będzie weryfikowany za pomocą kodu EAN, a poprawność kodu EAN jest
sprawdzana w Rejestrze Leków w ramach systemu P1.
23. Dlaczego w ramach projektu P1 nie jest analizowany i niwelowany problem
z receptami, które są błędnie wystawiane w gabinetach?
Weryfikatory poprawności po stronie systemu P1 są sukcesywnie uruchamiane.
Wdrożono już walidację m.in. w zakresie numeru PESEL pacjenta. Do końca roku
wdrożony zostanie dla leków refundowanych walidator w zakresie kodów
EAN, a także dokonanie wyboru poziomu odpłatności (obecnie pole może
pozostać puste). Ponadto, liczbę błędów powinno zmniejszyć wdrożenie
narzędzia IT wspierającego osobę wystawiającą e-receptę w zakresie określania
prawidłowego poziomu odpłatności za lek.
53. Czy w przypadku awarii systemu P1 będzie można realizować e-receptę?
W przypadku awarii systemu P1, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
możliwa jest realizacja e-recepty na podstawie informacji o wystawionej
e-recepcie, np. w formie wydruku informacyjnego, po okazaniu przez osobę
realizującą e-receptę, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu
i podpisaniu oświadczenia, że osoba ta nie dokonała wcześniej realizacji
e-recepty, której dotyczy ta informacja. Następnie do 3 dni ustąpienia awarii
(nie wlicza się dni wolnych apteki) konieczne jest wysłanie DRR dla tych
e-recept do systemu P1. O szczegóły techniczne dotyczące sposobu wysyłania
DRR do systemu P1 należy zapytać dostawcę danego systemu aptecznego.
68. Co w przypadku, gdy lekarz wystawiając e-receptę posłuży się EAN-em leku
spoza wykazu leków refundowanych, ale wpisze odpłatność 50%?
Jak realizować taką e-receptę (czy na zniżkę, czy odpłatność 100%)?
Jeśli lekarz wskazał na e-recepcie kod EAN leku nierefundowanego i poziom
odpłatności jak dla leku refundowanego, lek należy wydać z odpłatnością
100% lub zaproponować pacjentowi, jeżeli chce kupić lek ze zniżką, by udał
się do lekarza celem wystawienia prawidłowej recepty.
Obecnie są prowadzone prace w systemie P1, które zablokują możliwość
wystawiania e-recepty, na której poziom odpłatności leku gotowego będzie
niepoprawnie wskazany (planowany termin wdrożenia to koniec 2019 r.).
95. Czy to prawda, że recepty pro auctore i pro familiae będą również wystawiane
w postaci elektronicznej?
Tak. Osoba wystawiająca będzie miała możliwość wyboru, w jakiej postaci
wystawia receptę pro auctore i pro familiae. Możliwość wystawiania e-recept
w postaci elektronicznej zostanie udostępniona w systemie P1 do końca
2019 r.
97. Czy to prawda, że na recepcie elektronicznej refundowanej nie będzie już kodu
OW NFZ pacjenta?
Tak, rozwiązanie ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
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