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3Rozdział 1 - E-Recepta

1 E-Recepta

Umożliwiono obsługę e-recepty.

1.1 Konfiguracja

1.1.1 Certyfikaty

Dla prawidłowej, pełnej obsługi funkcjonalności e-recepty niezbędne jest wczytanie do systemu
Optimed24 certyfikatów:

placówki
użytkownika.

Certyfikaty placówki należy wczytać w konfiguracji modułów systemu w sekcji Certyfikaty:

Koniecznie jest wczytanie dwóch certyfikatów (WSS i TLS)

Następnie w edycji użytkownika należy wczytać jego certyfikat osobisty:
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1.1.2 Konfiguracja struktury medycznej

W oknie edycji struktury medycznej należy uzupełnić informację o posiadanym numerze konta
P1.

Dodatkowo należy upewnić się, że uzupełnione są kody resortowe I, V i VII - w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwa prawidłowa obsługa recept elektronicznych.
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1.1.3 Instalacja usługi

W celu zainstalowania usługi należy w module Administracja wybrać z górnego menu
Diagnostyka -> Instalacja usługi e-Recepty. Wyświetlone zostanie okno instalacji. Zalecana jest
instalacja z wykorzystaniem domyślnych ustawień. System umożliwia wybranie portu, na którym
pracować będzie usługa e-recept oraz wybór stanowisk, dla których zostanie skonfigurowana.

UWAGA! Zalecana jest instalacja z wykorzystaniem domyślnych ustawień.

Należy kliknąć przycisk [Instaluj], co spowoduje wyświetlenia okna, w którym należy kliknąć
przycisk [Uruchom]:
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Wyświetlone zostanie okno konsoli.

UWAGA!!! OKNA KONSOLI NIE MOŻNA ZAMKNĄĆ!!! Zostanie automatycznie zamknięte po
zakończeniu instalacji!!!

W tym momencie system jest gotowy do pracy z e-receptami.

1.1.4 Konfiguracja stanowiska

W momencie kiedy usługa e-recept została prawidłowo zainstalowana, w konfiguracji stanowiska
ustawiony zostanie automatycznie prawidłowy adres usługi:

UWAGA!!! Edycja adresu może uniemożliwić prawidłową obsługę recept
elektronicznych!
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1.2 E-Recepta w Gabinecie

Wprowadzono niezbędne zmiany w komponencie leki.

W oknie karty leku dodano pole określające, czy wybrany lek trafi na e-receptę - w takiej sytuacji
nie jest konieczne posiadanie puli numerów recept:



Projekt:

Dokument:

ID:

Wersja:

Data:

11.0.0

26.07.2019

Optimed24

Instrukcja Użytkow nika

8Rozdział 1 - E-Recepta

W module Administracja -> Konfiguracja -> Moduły -> Parametry systemowe dodano nowy
parametr AUTOMATICALLY_SELECT_ERECEPTA_ON_PRESCRIPTION, którego włączenie
spowoduje automatyczne zaznaczanie pola.

Informacja o umieszczeniu leku na e-recepcie widoczna jest również w samym komponencie:

W oknie Recepty dodano możliwość wysłania e-recepty:



Projekt:

Dokument:

ID:

Wersja:

Data:

11.0.0

26.07.2019

Optimed24

Instrukcja Użytkow nika

9Rozdział 1 - E-Recepta

Parametr MAX_NUMBER_OF_PRESCRIPTION_IN_PACKAGE w parametrach systemowych
określa maksymalną liczbę recept, jakie mogą zostać wysłane w pakiecie.

2 Gabinet

2.1 Umożliwiono zwiększenie rozmiaru czcionki w komponencie
'Pole tekstowe'

Dodano możliwość ustawienia wielkości czcionki w polu tekstowym w gabinecie w module 
Administracja -> Konfiguracja -> Stanowiska -> Gabinet - Ustawienia komponentów. 

Ustawienia wpływa wyłącznie na komponent Pole tekstowe.
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2.2 Wyszukiwarka leków i karta leku - zwiększono rozmiar tekstu

Zwiększono czcionki i wielkości pól w całej sekcji 'Kryteria wyszukiwania' w oknie 'Wyszukiwarka
leków.
W oknie 'Przepisywanie leku'  zwiększono czcionki i wielkości pól w sekcji:

'Ilość leku':  'Liczba opakowań'
'Dawkowanie': 'Ile razy dziennie', 'Ilość leku', 'Jednostka'

Zmieniono etykiety przycisków funkcyjnych w oknie 'Przepisywanie leku': 'Przejdź do recept',
'Drukuj recepty', 'Dodaj następny lek'.
Zwiększono czcionki w oknie 'Recepty'.

3 Administracja
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3.1 Dodano pole 'email' w danych personelu

Dodano pole 'email' w danych personelu.
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3.2 Zalogowani użytkownicy - dodano możliwość wyszukiwania i
filtrowania

Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania w tabeli zalogowanych użytkowników.

3.3 Zablokowano możliwość dodania/zapisania pacjenta bez kodu
TERYT

Zablokowano możliwość zapisania pacjenta bez kodu terytorialnego miejscowości przy
zaznaczonym parametrze wymagalności kodu TERYT_ADDRESS_VALIDATION. W przypadku
uzupełnionego pola 'Identyfikator NN/NW' lub zaznaczonego pola 'Bezdomny' walidacja nie
obowiązuje.
Parametr TERYT_ADDRESS_VALIDATION ustawiany jest w module Administracja ->
Konfiguracja -> Moduły -> Parametry systemowe.

3.4 Umożliwiono zablokowanie dodawania nowych kontrahentów z
tym samym numerem NIP

Dodano parametr systemowy NIP_EXISTS_CONTINUE_QUESTION (domyślnie wyłączony)
określający możliwość wprowadzenia kontrahenta z tym samym numerem NIP, który istnieje już
w systemie.
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