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WSTĘP

Instrukcja zawiera opis sprzedaży z wykorzystaniem kart epruf.
Karta epruf umożliwia udzielenie Pacjentowi dofinansowania do zakupionych
leków, zgodnie z warunkami przypisanymi do danej karty. Posiada określoną
datę ważności, określony limit kwotowy oraz przypisaną listę leków
podlegających dofinansowaniu.

Aby apteka mogła obsługiwać karty epruf wymagane jest przystąpienie do
systemu OSOZ.
Logowanie do serwera epruf odbywa się poprzez zalogowanie się do
systemu.

TOWARY epruf
Na liście znajdują się towary dofinansowywane w ramach ubezpieczeń
lekowych powiązane za pomocą kodów BLOZ i EAN ze znajdującymi się w
bazie programu Amax.
Przed pierwszą realizacją sprzedaży w aptece należy sprawdzić, czy towary
dofinansowywane są powiązane z opakowaniami aptecznymi. Sprzedaż leku,
który jest błędnie powiązany lub niepowiązany, może skutkować brakiem
naliczenia dofinansowania. W pierwszej kolejności należy z systemu OSOZ
pobrać listę leków podlegających dofinansowaniu epruf. W tym celu otwieramy
listę leków epruf.
Aby otworzyć listę towarów dofinansowanych, należy z menu okna głównego
wybrać:
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MODUŁY

epruf / system epruf.

Rys. 1. Moduł epruf

Następnie z listy rozwijalnej wybrać należy listę towarów:

Rys. 2. Dostępne systemy epruf

Pobieranie listy leków rozpocznie się po wyborze z okna

Rys. 3. Okno pobierania listy
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W trakcie pobierania w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się ikonka:
Po pobraniu listy towarów, należy spasować listę z katalogiem towarowym
apteki.

Karty w aptece z listą są spasowane po kodzie EAN. W większości po pobraniu
listy towarów karty są automatycznie spasowane:

Rys. 4. Lista towarów epruf

Jeśli na liście znajdą się produkty niepowiązane z kartami leków z bazy
aptecznej, można je powiązać przy pomocy operacji: ENTER SPASUJ
odszukujemy kartę, wpisujemy początek nazwy karty:
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Rys. 5. Ręczne wyszukiwanie produktu

Potwierdzamy klawiszem ENTER, w tym momencie pojawia się tylko te karty,
których początek nazwy zaczyna się od ciągu słów wpisanych przez nas,
przykładowo : Terten. Po zaznaczeniu odpowiedniej karty klikamy Enter
Spasuj:

Rys. 6. Okno podsumowujące spasowanie ręczne
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Operacja powoduje polaczenie karty z listy, z kartą z katalogu aptecznego. W
oknie: OPIS KATALOGU pojawi się nazwa karty z bazy aptecznej, co
oznacza, że karty są spasowane:

Rys. 7. Lista towarów epruf

* Aby wyszukać towary, które nie mają powiązania, należy wejść w opcję:
Opis katalogu (ustawiamy się na końcu pola)- Filtruj, a następnie w
rozwiniętym oknie zaznaczamy opcje (Puste):

Rys. 8. Lista towarów epruf – możliwość filtru

W tym momencie odfiltrowuje się tylko te karty, które nie maja powiązania z
listą epruf (okno Opis z katalogu jest pusty).
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Rys. 9. Lista towarów epruf – okno opis katalogu

Aby usunąć spasowanie, należy podświetlić daną pozycję i użyć opcji F2.

Rys. 10. Lista towarów epruf
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Następnie zatwierdzamy pojawiające się pytanie:

Rys. 11. Okno pozwalające odrzucić spasowanie produktu

Krok 1 - SPRZEDAŻ
Imienne karty epruf (PZU S.A lub LUX-MED) mają zakodowany w kodzie
kreskowym numer PESEL pacjenta. Dofinansowanie może być udzielone tylko i
wyłącznie na leki z recepty wypisanej na właściciela karty.
Sprzedaż z kartą epruf z zakodowanym numerem PESEL przebiega podobnie
jak standardowa transakcja. Konieczne jest jednak wypełnienie w oknie
recepty numeru PESEL pacjenta nawet w przypadku leków pełnopłatnych.

Znajdując się w oknie ekspedycji:

Rys. 12. Okno sprzedażowe
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Obsługa pacjenta z karta lekową przebiega podobnie jak obsługa innych
pacjentów : należy pobrać receptę od pacjenta, uzupełnić dane z recepty
(niezbędny przy kartach lekowych numer pesel) oraz wybrać odpowiedni lek.

Rys. 13. Okno recepty

Następnie po wyborze pozycji wybieramy klawisz F10 KSIĘGUJ.

Chcąc dokonać zapłaty kartą epruf należy wybrać w poniższym oknie F11
SZCZEGÓŁY :

Rys. 14. Okno wartości zakupu

10 | S t r o n a

Kolejno wybieramy F8 epruf

Rys. 15. Okno epruf w ekspedycji

System wyświetla wówczas okno :

Rys. 16. Okno epruf w ekspedycji służące do zaczytania karty

Po zaczytaniu karty lekowej automatycznie naliczone zostanie dofinansowanie
do leków.

Rys. 17. Informacja o naliczonej kwocie dofinansowania
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Wybierając klawisz szczegółów wyświetla się okno, w którym sprawdzić
możemy wysokość dofinansowania do poszczególnych pozycji:

Rys. 18. Szczegółowe okno dofinansowania

Wybieramy zatwierdź i pojawia się okno:

Rys. 19. Informacja o konieczności dopłaty

Wybieramy OK, nastepnie pacjent musi się zobligować czym dokonuje dopłaty
– po wybraniu formy zapłaty pojawia się okno:

Rys. 20. Okno podsumowania płatności
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Wówczas na dole ekranu, po prawej stronie wyswietli nam się płatność do
transakcji jako:

Rys. 21. Informacja o sposobie zapłaty

Po akceptacji naliczonego dofinansowania na paragonie drukarki fiskalnej
powinna pojawić się informacja o naliczonej kwocie dofinansowania przy
użyciu karty lekowej.

Rys. 22. Przykładowy paragon z płatnością epruf

SPRAWDZENIE SALDA

Podczas pracy w module ekspedycji istnieje możliwość sprawdzenia salda
karty lekowej. Po wybraniu klawisza F9, a następnie skrótowo literki „e” , a
dalej literki „s” (lub poprzez operacje wyboru myszką) system poprosi o
wczytanie karty epruf.
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Rys. 23. Okno epruf w ekspedycji służące do zaczytania karty

Wówczas pojawi się stosowny komunikat :

Rys. 24. Komunikat w oknie epruf

Z każdą kartą związany jest limit dofinansowania oraz okres jej ważności.
Oznacza to, że jeśli pacjent przekroczy limit, nie będzie możliwa sprzedaż z
dofinansowaniem , a na ekranie pojawi się jeden z poniższych komunikatów :

Rys. 25. Komunikat w oknie epruf

Lub
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Rys. 26. Komunikat w oknie epruf

Pacjent może posiadać również kartę lekową bez nadanego limitu kwotowego,
po jej zaczytaniu pojawi się stosowny komunikat o treści:

„Karta epruf o numerze XXXXXXXXXXXX posiada dostępne saldo w wysokości
99999999999999.06 zł”

MOŻLIWE INNE KOMUNIKATY
Karta lekowa pacjenta może posiadać status karty nieaktywnej, wówczas w
oknie epruf pojawi się komunikat :

Rys. 27. Komunikat w oknie epruf

Wówczas pacjent w celu weryfikacji musi skontaktować się z Ubezpieczycielem
lub organem, który wydał kartę.
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Jeśli w trakcie zaczytania karty lekowej pojawi się komunikat dla Państwa
niezrozumiały np. jak niżej należy bezpośrednio skontaktować się z Infolinią
Pomocy epruf 800 13 77 83 lub serwisem operatora.

Rys. 28. Komunikat informujący o błędzie w oknie epruf

Krok 2 - RAPORTY
Realizację sprzedaży z wykorzystaniem płatności kartą lekową należy
raportować do epruf.

UWAGA!
Raportowanie jest konieczne, przeciwnym razie nie będzie możliwy
zwrot aptece dofinansowania udzielonego pacjentowi.

Raport należy pobrać i zatwierdzić w systemie po zakończeniu dnia, w którym
zrealizowana została transakcja kartą lekową lub dnia następnego.

W tym celu uruchomić należy:
Moduły

epruf

raporty epruf
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Rys. 29. Moduł epruf

Stajemy na dniu o statusie Brak pobranego raportu i podświetlając go
wybieramy klawisz:


Rys. 30. Lista raportów dziennych epruf

Gdy raport zostanie pobrany, wyświetli się okno z zapytaniem czy otworzyć
plik raportu.
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Rys. 31. Zapytanie o wydruk raportu

Plik PDF jest plikiem, który można otworzyć za pomocą programu Adobe
Reader. Jeśli dokument nie wyświetla się automatycznie należy zainstalować
program wspomniany wyżej, kontaktując się np. z administratorem.

Rys. 32. Raport dobowy epruf

Brak pobranego raportu zmienia status na Pobrany, który należy kolejno
potwierdzić.

Rys. 33. Okno statusów raportów dobowych
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Potwierdzamy pobrany raport poprzez klawisz F2 Potwierdź raport :



Status powinien się wówczas zmienić na Potwierdzony.

Gdyby raport dokonany był pochopnie lub przez pomyłkę należy wybrać
klawisz F3 Anuluj raport :



Dodatkowo w każdy raport, który jest niepobrany, pobrany, potwierdzony,
bądź anulowany można wejść w szczegóły: Enter Szczegóły. W szczegółach
można zobaczyć, przy których transakcjach była pobrana kwota z karty epruf i
w jakiej wysokości:

Rys. 34. Okno listy raportów dziennych epruf - szczegóły
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UWAGA !
Kilka istotnych informacji dotyczących wysyłania raportów epruf:





Nie zaleca się wysyłania raportu z transakcjami dofinansowanych
w dniu ich sprzedaży, lecz po jego zakończeniu lub w dniu
kolejnym.
Aby wysłać raport za wybrany dzień należy wysłać wszystkie
raporty z dni powszednich.
Zaleca się wysyłanie raportów na bieżąco, gdyż nie wysłanie
raportów z trzech kolejnych dni sprzedaży z wykorzystaniem
karty lekowej, zablokuje możliwość sprzedaży dofinansowanej.

Krok 3 – KOREKTY

Należy pamiętać, że nie jest możliwe usunięcie sprzedaży z wykorzystaniem
epruf – w celu poprawy należy wystawić korektę transakcji. Efektem jej
przeprowadzenia będzie zwrot zapłaty epruf na kartę lekową pacjenta.
By dokonać korekty wchodzimy w zakładkę : SPRZEDAŻ – ZWROTY- Zwroty
towaru/Anulowanie:

Rys. 35. Okno główne - Zwroty
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Używając filtru
za dany dzień, a następnie ustawiając się
na kolumnie : Kwota epruf, można wyfiltrować operacje tylko z użyciem epruf:

Rys. 36. Okno operacji zwrotu

Po odnalezieniu danego paragonu, używamy opcji : ENTER WYBÓR:

Rys. 37. Okno korekty



Stajemy na danej pozycji – księguj
 Czy dokonać zwrotu – TAK
 Wówczas pojawia się okno
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Rys. 38. Informacja o zwrocie wartości korygowanej

Uwaga!
W przypadku korygowania pozycji z recepty transakcja korekty dokona
się do całej tej recepty. Płatność epruf wraca wówczas automatycznie
na saldo karty pacjenta.

Przykładowy widok korekty wystawionej w systemie:

Rys. 39. Przykładowy dokument korekty

Paragon zwrotu pojawi się w opcji : Moduły – System epruf – raporty epruf

Rys. 40. Lista raportów dziennych epruf – Zwroty
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ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W
REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI
W czasie jednej transakcji można użyć tylko jedną kartę lekową. Możliwe jest
natomiast łączenie karty epruf z innymi typami kart płatniczych (VISA,
MasterCard i inne).
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NOTATKI
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SERWIS ILC – AMAX
T (22) 824 76 64
M hotline_sa@ilc.pl
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