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Wstęp
Moduł Pharmindex Refundacje stanowi rozszerzenie bazy leków Pharmindex w wersji podstawowej, jak
również Modułu Baza Leków Pharmindex i jest dostępny jedynie dla użytkowników już posiadających lub
równocześnie nabywających licencję na Moduł Baza Leków Pharmindex.
Moduł Pharmindex Refundacje prezentuje kody ICD-10 przypisane do wszystkich wskazań leku
refundowanego. Umożliwia dobór leku refundowanego zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej
pacjenta postawionym na wizycie. Minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wypisywaniu recepty.

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą
odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji
aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych
zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi
wszystkimi modułami dodatkowymi.
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Rozpoczęcie pracy z modułem
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Rozpoczęcie pracy z modułem
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Aby rozpocząć pracę z modułem Pharmindex Refundacje należy:
dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w Zarządzanie > Operacje techniczne
> Aktywacja systemu mMedica
włączyć moduł w Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe,
dostępne jako parametr dla stacji roboczej
Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:
1.
2.
3.
4.
5.

2

Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe.
Wybrać ikonę Stacja, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł Refundacje Pharmindex.
Zapisać zmiany przyciskiem Zatwierdź (F9).
Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.
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Funkcjonalność bazy leków
Pharmindex
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Baza leków Pharmindex dostępna jest w aplikacji mMedica w dwóch miejscach:
w przypadku aktywnego Modułu Baza Leków Pharmindex - ze strony startowej programu poprzez

kliknięcie przycisku
. Z tego poziomu użytkownik ma dostęp do kompendium leków,
zawierającego indeks ponad 17 000 produktów leczniczych dostępnych w Polsce.

Z poziomu Gabinetu - po otwarciu wizyty i wybraniu w głównym panelu ikony
, użytkownik ma
pełen dostęp do kompendium leków oraz możliwość przepisania wybranego leku na receptę.
W oknie bazy leków Pharmindex dostępnym na wizycie użytkownik ma możliwość wyświetlenia wskazań
refundacyjnych leków poprzez najechanie kursorem myszy na dane w kolumnie Wskazania, zgodnie z
poniższy przykładem:

Dokładny opis sposobu korzystania z bazy leków Pharmindex oraz jej aktualizacji znajduje się w:
ogólnej instrukcji obsługi programu mMedica
instrukcji obsługi dodatkowego Modułu Baza Leków Pharmindex.
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Baza leku Pharmindex w wersji podstawowej umożliwia wyznaczanie refundacji dla leków mających
konkretne wskazania rejestracyjne i pozarejestracyjne. Dla tych leków refundacja wyznaczana jest
automatycznie, na podstawie danych w słowniku.
Moduł Pharmindex Refundacje zawiera dodatkowo informacje szczegółowe dotyczące chorób
(zarejestrowanych wskazań) na dzień wydania decyzji, wg klasyfikacji ICD-10, dla których dany lek jest
refundowany. Przy aktywnym module, w oknie bazy leków Pharmidex na wizycie otwartej w Gabinecie, dla
wszystkich leków, które są refundowane „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania
decyzji” (WWZW), wyświetla się lista chorób wg ICD-10, w przypadku których dany lek jest refundowany
(patrz przykład poniżej).
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