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W wersji 7.2.0 aplikacji mMedica została udostępniona funkcjonalność obsługi realizacji programu pilotażowego
"Profilaktyka 40 PLUS".
Świadczeniodawca, korzystający z aplikacji mMedica i biorący udział w programie pilotażowym, aby zaewidencjonować
dane wykonanego świadczenia, wysłać zdarzenie medyczne do P1 i zaindeksować otrzymany dokument w
repozytorium, musi posiadać następujące moduły dodatkowe:
• Profilaktyka 40 +
• Gabinet pielęgniarki
• Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
• eWyniki Lab
• Archiwum dokumentacji (eArchiwum lub Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze)

Uwaga! Na początku należy zaczytać do programu przekazaną przez NFZ umowę elektroniczną na realizację
świadczeń w ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS". Konieczne jest także jej powiązanie z komórką organizacyjną,
w której te świadczenia będą realizowane, poprzez wybranie w danych komórki odpowiedniego kodu centralnego
(kodu wg NFZ).
Pierwszym krokiem ewidencji danych jest zaczytanie skierowania elektronicznego, wygenerowanego w ramach
programu "Profilaktyka 40 PLUS" przez pacjenta w IKP. W tym celu należy skorzystać z opcji pobierania e-Skierowań,
opisanej w ogólnej instrukcji obsługi programu, w rozdziale "Realizacja e-Skierowań". Aby możliwe było pobranie tego
typu skierowania, świadczeniodawca musi posiadać licencję na moduł dodatkowy "Profilaktyka 40+".
Skierowanie należy zaczytać w oknie rezerwacji/rejestracji, na podstawie której realizowana będzie wizyta (w rodzaju:
POZ), lub w oknie danych podstawowych takiej wizyty. Dane wymagane przy jego pobieraniu to: PESEL pacjenta oraz
4-cyfrowy kod PIN (zawsze "1111").
Uwaga! Skierowanie na "Profilaktykę 40 PLUS" różni się od standardowych e-Skierowań. Jest to skierowanie
wystawione przez instytucję - Ministerstwo Zdrowia, w związku z tym brak jest w nim danych osoby zlecającej oraz
informacji o kodach resortowych.
Po otwarciu wizyty ze skierowaniem na "Profilaktykę 40 PLUS" w module "Gabinet pielęgniarki" użytkownik będzie
miał możliwość zbiorczego dodania na skierowaniu do laboratorium badań zleconych w pobranym e-Skierowaniu. W
takim wypadku w oknie ewidencji skierowania (ikona Skierowania > zakładka Badania lab), po wybraniu przycisku
Dodaj badanie(a), wyświetli się komunikat:

Po wyborze przycisku Tak na skierowaniu zostanie automatycznie wygenerowana lista badań zleconych do wykonania
pacjentowi w ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS".
Powyższe skierowanie powinno być przekazane do zintegrowanego laboratorium w ramach posiadanego przez
świadczeniodawcę modułu dodatkowego eWyniki. Aby wygenerować zlecenie do laboratorium bez konieczności
autoryzacji wizyty, należy skorzystać z przycisku Wyślij do laboratorium/Wyślij do punktu pobrań, który został
dodany w wersji 7.2.0 aplikacji mMedica.

Uwaga! Dokument z wynikami badań, przesłany zwrotnie przez laboratorium, musi posiadać format PIK HL7 CDA. W
przeciwnym wypadku nie będzie mógł zostać zaindeksowany.

Otrzymane z laboratorium wyniki badań należy przypisać do wizyty. W tym celu, będąc w oknie wizyty, należy
nacisnąć ikonę Wizyta lub Dane med., a następnie znajdującą się u góry ikonę Badania lab. i w oknie, które się
wyświetli, dla wskazanych wyników wybrać przycisk

Dopisz do wizyty.

W wyniku powyższej czynności zostaną automatyczne dodane do wizyty procedury ICD-9, odpowiadające wykonanym
badaniom.
Dodatkowo, aby spełnić wytyczne dla realizacji świadczeń w ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS", należy na
wizycie wykonać wymagane pomiary antropometryczne, takie jak:
• wzrost
• waga
• BMI
• obwód pasa
i wpisać ich wyniki w oknie ewidencji danych antropometrycznych

oraz uzupełnić wynik pomiarów ciśnienia i rytmu serca.

Inne wymagane dane to:
• kod świadczenia: 9 - "Badanie", uzupełniany w danych podstawowych wizyty (przycisk Dane podstawowe, w polu
"Kod")
• rozpoznanie: Z03 - "Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne", do
wprowadzenia w oknie Rozpoznania
• odpowiednie kody z umowy wybrane w danych rozliczenia wizyty.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy dokonać autoryzacji wizyty (przycisk Autoryzuj), co
spowoduje wysyłkę Zdarzeń Medycznych do P1.

Uwaga!

W celu poprawnego rozliczenia programu wszystkie dane należy sprawozdać jednym zdarzeniem medycznym. Należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby autoryzować wizytę dopiero po otrzymaniu i przypisaniu do wizyty wyników
badań laboratoryjnych, w przypadku gdy to świadczeniodawca raportuje wyniki. Jeśli wyniki raportuje laboratorium, to
świadczeniodawca może zautoryzować wizytę już po zaewidencjonowaniu danych antropometrycznych i zleceniu
badań do zintegrowanej placówki.
Aby spełnić wymogi dotyczące przekazywania danych w ramach realizacji programu "Profilaktyka 40 PLUS", konieczna
jest także odpowiednia konfiguracja programu umożliwiająca:
• eksport zdarzeń medycznych - dokładne informacje na ten temat znajdują się w ogólnej instrukcji obsługi
programu, w rozdziale "Raportowanie zdarzeń medycznych"

• indeksowanie dokumentów - szczegółowe wytyczne dostępne są w instrukcji obsługi Modułu eArchiwum i Modułu
Integracji eRepozytorium w Chmurze.

