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WSTĘP

Instrukcja przedstawia sposób obsługi pacjenta posiadającego kartę lekową, czynności
farmaceuty i funkcje możliwe w systemie aptecznym.
Sprzedaż z ubezpieczeniem lekowym pozwala na odpowiednie obniżenie kwoty do zapłaty,
zgodnie z warunkami przypisanymi do karty.
Główne cechy karty lekowej to data ważności karty, limit kwotowy oraz zakres leków
determinujący sposób i wartość naliczanego dofinansowania.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Aby apteka mogła obsługiwać karty epruf, wymagane jest przystąpienie do systemu OSOZ.
Należy również posiadać program Sertum i prawidłowo go skonfigurować.
Konfiguracja systemu epruf w programie Sertum:
W programie Sertum wybieramy okno System → Konfiguracja.

Rys. 1. Konfiguracja
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Następnie Konfiguracja użytkownika po prawej stronie pojawia się:
Panel Boczny → Widoki → Konfiguracja epruf.

Rys. 2. Konfiguracja epruf

Należy wypełnić:
•
•

Lokalizację bibliotek OSOZ – miejsce, gdzie zostały one zapisane,
Lokalizacje licencji OSOZ – miejsce, gdzie został zapisany plik licencji przyznanej
aptece,

Hasło OSOZ – hasło nadane przez OSOZ,
•

Raporty dzienne epruf – miejsce gdzie będą zapisywane pobierane z OSOZ raporty
dzienne epruf (jeżeli miejsce nie zostanie wskazane, domyślnie raporty będą
zapisywane w katalogu „EprufDailyReports” w miejscu zapisu logów Sertum w
ProgramData).

Konfiguracja epruf powinna być dokonana na każdym komputerze, na którym realizowana
jest sprzedaż.
Wszystkie informację dotyczące epruf znajdziemy, wybierając moduł epruf.

Rys. 3. Moduł epruf

Następny etap to pobranie listy towarów.
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LISTA TOWARÓW

Przed realizacją kart epruf należy pobrać z systemu listę towarów i należy dokonać
powiązania. Poniżej opis, w jaki sposób to wykonać.

Rys. 4. Moduł epruf

W programie Sertum wybieramy moduł epruf następnie Lista towarów, która znajduje się
po prawej stronie w Panelu bocznym w zakładce Widoki.

Rys. 5. Lista towarów

W liście towarów wybieramy przycisk Pobierz bądź wciskamy F5, wyświetli się cała lista
towarów.
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W tej zakładce również możemy zaktualizować listę towarów, wybierając:
Operacje → Aktualizuj listę towarów epruf.

Rys. 6. Aktualizacja listy towarów

Po pobraniu się listy towarów wybieramy z zakładki Widoki → Powiązania towarów i tam
również wybieramy Pobierz bądź wciskamy F5.
Wyświetli się lista kartotek aptecznych, następnie z Panelu bocznego wybieramy Operacje
→ Utwórz automatycznie powiązania, po numerze EAN automatycznie powiązane zostaną
kartoteki towarów apteki z towarami epruf.

Rys. 7. Powiązanie towarów
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Dla kartotek aptecznych, do których zostanie powiązana kartoteka epruf, zostanie
uzupełniona jej nazwa w kolumnie „Nazwa towaru epruf”.

Rys. 8. Nazwa towaru epruf

Aby wyszukać towary, które nie mają powiązania, wystarczy, że najedziemy na nagłówek
kolumny „Nazwa towaru epruf”, klikniemy na lejek (symbolizujący filtr), który się pojawi
i wybierzemy z listy pozycję „(Blanks)”:

Rys. 9. Wyszukiwanie towarów bez powiązania
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Wówczas wyświetlą się towary, które nie mają powiązania z listą epruf (kolumna „Nazwa
towaru epruf” jest pusta).

Rys. 10. Nazwa towarów epruf niepowiązane

W Widoku „Powiązania towarów” można także skorzystać z operacji „Usuń powiązanie
[F8]”, która spowoduje usunięcie powiązania towaru epruf do kartoteki apteki.

Rys. 11. Usunięcie powiązania

Można także, dla towarów niepowiązanych, dodać powiązanie ręcznie, korzystając z
operacji „Powiąż [F2]”.

Rys. 12. Powiązanie ręczne
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Wyświetli się wówczas okno, gdzie można wyszukać preparat z listy towarów epruf, który
odpowiada danej kartotece towaru w aptece (domyślnie w oknie pojawią się wyniki
wyszukiwania po początkowym fragmencie nazwy kartoteki w aptece). Po wskazaniu towaru
na liście epruf należy potwierdzić wybór przyciskiem ‘Zatwierdź’.

Rys. 13. Powiązanie ręczne towarów

Uwaga! Otwierając program Sertum, wybierając moduł epruf, nie wyświetlają się informacje
o liście towarów, raportów itp., aby widoczne były raporty czy też lista towarów, zawsze
musimy wybrać opcję Pobierz bądź F5.

| 10

SPRZEDAŻ Z KARTĄ EPRUF
Aby dokonać sprzedaży z kartą epruf, musi być uruchomiony program Sertum na
komputerze. Sprzedaż realizowana jest w programie aptecznym Malicki.
Sprzedaż jest realizowana standardowo jak inne transakcje sprzedaży w aptece. Wybieramy
Rozchody → Wydanie leków przy okienku → okno Ekspedycja leków następnie
Wydawanie leków gotowych.

Rys. 14. Sprzedaż

Po wybraniu wszystkich produktów, jakie klient chciał zakupić, przechodzimy na pole Kod
EAN i zaczytujemy czytnikiem kod kreskowy znajdujący się na karcie epruf.

Rys. 15. Okno sprzedażowe
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Pamiętaj!!! Przy każdej recepcie (przy pełnopłatnej również wpisujemy w systemie numer
PESEL).

Rys. 16. Dofinansowanie epruf w oknie sprzedażowym

W polu Kod EAN pojawi się informacja o całkowitej kwocie dofinansowania, jednakże jeśli
chcemy zobaczyć, jak naliczyło się dofinansowanie do poszczególnych pozycji, patrzymy na
listę wybranych towarów gdzie w kolumnie epruf pojawia się kwota dofinansowania do
każdego produktu.
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Dalej przechodzimy do płatności klikając ESCAPE i wyświetla się okno ze szczegółami
dofinansowania epruf.

Rys. 17. Okno szczegółowe epruf

Widzimy: nazwę produktu, kod EAN produktu, ilość wybranego produktu, całkowitą
odpłatność, kwotę dofinansowania epruf, kwotę pozostałą do zapłaty przez pacjenta po
doliczeniu dofinansowania. W kolumnie P widzimy czy dany produkt jest powiązany z kartą
na liście towarów epruf. Jeśli pole jest zaznaczone oznacza, że jest powiązany, jeśli jednak
towar nie jest powiązany, widzimy puste pole. Należy wówczas anulować sprzedaż, wejść w
program Sertum i powiązać towar, następnie ponownie zrealizować sprzedaż, gdzie to
powiązanie powinno być już widoczne. Ostatnia kolumna przedstawia komunikat epruf,
który przedstawia informacje o karcie pacjenta. Komunikaty widoczne są również w dolnym
lewym rogu.
Poniżej widzimy całkowitą kwotę dofinansowania epruf i możemy anulować dofinansowanie
bądź je akceptować.
Uwaga!! Obsługa w tym oknie odbywa się tylko za pomocą kursora myszki.
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Po akceptacji przejdziemy do podsumowania transakcji, gdzie widzimy wszystkie szczegóły
transakcji: kwota dofinansowania epruf, ile klient musi dopłacić i inne informacje dotyczące
transakcji. Fiskalizujemy za pomocą użycia skrótu klawiszowego Ctrl+ ENTER.

Rys. 18. Okno podsumowujące sprzedaż

Na paragonie również znajduje się informacja, że to była transakcja z kartą epruf. Na
paragonie w dolnej części pojawia się informacja: Inne Epruf, Zapłacono epruf.
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RAPORTY EPRUF

Raporty epruf widoczne są w programie Sertum w module epruf.

Rys. 19. Raporty epruf

W Panelu bocznym w zakładce Widoki znajdujemy Niepotwierdzone raporty epruf i
Potwierdzone raporty epruf.
Raporty epruf pobierają się automatycznie i widoczne są w zakładce Potwierdzone raporty
epruf. Raport pobiera się w momencie uruchomienia programu Sertum. Raport możemy
obejrzeć w miejscu które wskazaliśmy podczas konfiguracji użytkownika do zapisywania
raportów epruf.
Podczas logowania użytkownika do Sertum, system weryfikuje czy istnieją niepotwierdzone
raporty epruf. Jeśli istnieją wyświetli się komunikat o konieczności ich potwierdzenia.

Rys. 20. Komunikat o niepotwierdzonym raporcie
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Aby potwierdzić raport epruf należy wejść w:
moduł epruf → Panel boczny → Widoki i wybrać zakładkę Niepotwierdzone raporty
epruf.

Rys. 21. Niepotwierdzone raporty epruf

Wybieramy Operacje → Potwierdź raport dzienny.

Rys. 22. Potwierdź raport dzienny
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W zakładce Niepotwierdzone raporty epruf istnieją również opcje: Pobierz raport dzienny
i Anuluj raport dzienny.

Rys. 23. Możliwe operacje w zakładce Niepotwierdzone raporty epruf

Anulowanie raportu epruf jest możliwe również w zakładce Potwierdzone raporty epruf.

Rys. 24. Możliwe operacje w zakładce Potwierdzone raporty epruf
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Uwaga!! Operacja anulowania raportu dziennego będzie skuteczna, kiedy raport nie został
przekazany do operatora systemu, w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony
komunikat:

Rys. 25. Komunikat o braku możliwości anulowania raportu dziennego
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KOREKTA TRANSAKCJI EPRUF

Korekta transakcji kartą epruf dokonywana jest w taki sam sposób jak każda korekta
wykonywana w programie aptecznym Malicki.

Rys. 26. Korekta pozycji

W oknie Wydawanie leków przy okienku → wybieramy Ekspedycja leków → Anulowanie
całej pozycji → wybieramy pozycję, którą chcemy skorygować i potwierdzamy wciskając
Enter.
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Po anulowaniu widoczny komunikat:

Rys. 27. Komunikat anulowania wskazanej pozycji

Na tym etapie
mamy
możliwość rezygnacji z anulowania pozycji bądź potwierdzenia anulowania. Gdy
wybierzemy Anulowanie pozycji, pojawi się kolejny komunikat:

Rys. 28. Komunikat korekty transakcji z kartą epruf

Gdy wybierzemy Anulowanie z przywróceniem środków, nastąpi automatyczny zwrot
środków na kartę epruf klienta.
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W systemie na liście wydanych towarów będziemy widzieć:

Rys. 29. Widok korekty pozycji

Przy pozycji anulowanej pojawi się znacznik ANUL oraz zostaje dodana nowa pozycja
oznaczona jako ZWROT z wartościami ujemnymi.
Tak samo cały proces wygląda przy korekcie recepty.
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SPRAWDZENIE SALDA

Aby sprawdzić saldo na karcie epruf należy wybrać Rozchody → Wydanie leków przy
okienku → okno Ekspedycja leków następnie Wydawanie leków gotowych. W oknie
sprzedażowym przechodzimy na pole Kod EAN i zaczytujemy kartę epruf. Po zaczytaniu
pojawi się komunikat o saldzie karty.

Przykładowy komunikat:

Rys. 30. Saldo na karcie

Saldo będzie widoczne również w polu Kod EAN:

Rys. 31. Saldo na karcie
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Saldo karty widoczne jest również podczas realizacji transakcji w oknie szczegółowym epruf.

Rys. 32. Komunikat o saldzie karty w oknie szczegółowym epruf
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Inne komunikaty o saldzie karty:

Rys. 33. Karta posiada nieograniczony limit

W oknie sprzedażowym w Kodzie EAN będzie widoczna taka informacja:

Rys. 34. Widok w Polu Kod EAN karty bez limitu

Rys. 35. Brak środków na karcie
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KOMUNIKATY EPRUF

Rys. 36. Komunikat po anulowaniu dofinansowania epruf

Rys. 37. Karta epruf nie jest aktywna

Rys. 38. Karta epruf utraciła ważność

Rys. 39. Brak Internetu bądź nie działa aplikacja Sertum
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INNE

SYTUACJE NIECODZIENNE Z KTÓRYMI APTEKA MOŻE SPOTKAĆ SIĘ PODCZAS
REALIZACJI KART EPRUF W APTECE
Sprzedaż przy użyciu karty epruf:
Kartę epruf można zaczytać w każdym momencie, gdy jesteśmy w oknie sprzedaży, lecz
zawsze musimy zaczytać ją w polu Kod EAN. Dofinansowanie jednakże nie będzie widoczne
w oknie sprzedażowym, jeśli zaczytamy kartę wcześniej niż po wybraniu wszystkich
produktów. Będzie ono widoczne dopiero po wybraniu ESCAPE gdzie pojawi się okno
szczegółowe epruf.
Tak samo jest w przypadku sprawdzenia salda karty przed realizacją transakcji. Jeśli przed
transakcją zaczytamy kod z karty w celu sprawdzenia salda, nie musimy ponownie
zaczytywać karty w transakcji. System pamięta zaczytaną kartę i po wybraniu produktów
naliczy dofinansowanie epruf. Nie będzie ono widoczne w kolumnie epruf przy produkcie,
będzie widoczne dopiero w oknie szczegółowym.
Kartę epruf możemy również zaczytać dopiero w oknie podsumowującym sprzedaż w polu
Wpłata pacjenta w ZŁ.

Rys. 40. Pole gdzie należy zaczytać kartę epruf

Po zaczytaniu pojawi się okno szczegółowe epruf z informacją o dofinansowaniu i po
zaakceptowaniu dofinansowania przejdziemy ponownie do okna podsumowującego
transakcję, gdzie widoczne będzie dofinansowanie epruf oraz kwota pozostała do zapłaty
przez pacjenta.
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Rys. 40. Podsumowanie transakcji

Inne sytuacje powiązane z realizacją kart epruf:

Rys. 41. Problem z połączeniem się z OSOZ poprzez aplikację Sertum

Komunikat informuje o braku Internetu bądź problemie z połączeniem z OSOZ.
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_____________________________________
Zespół Pomocy epruf:

800 13 77 83
Bezpłatna infolinia
dla aptek czynna w dni
robocze od 8:00 do 16:00
E pomoc@epruf.pl
_____________________________________
Malicki / Sertum:
T 501 515 515

epruf.pl

| 28

