Instrukcja do funkcji 'Inne programy lekowe'
w systemie SMPT
Funkcja obejmuje programy lekowe, dla których nie powstał w ramach SMPT dedykowany rejestr.
Pozwala na zarejestrowania pacjenta w ramach programu oraz wprowadzenie dla niego ewidencji
leku oraz zakooczenie leczenia.
Obsługa jest analogiczna do obsługi programów w ramach poszczególnych rejestrów programów
lekowych, obejmuje jednak bardzo uproszczony zakres.
W przypadku zmiany leku w ramach tego samego programu należy go zakooczyd i zacząd nowy z
nowym lekiem. Program należy również zakooczyd w przypadku, gdy pacjent przechodzi do innego
świadczeniodawcy.
Na dzieo 2017-06-23 funkcja obsługuje następujące programy lekowe:
 aktywna postad GPA lub MPA
 anemia w MDS
 choroby neurologiczne
 gruczolakorak trzustki
 IPF
 mielofibroza
 neurogenna nadreaktywnośd wypieracza
 PNO u dzieci
 połowiczy kurcz twarzy
 rak podstawnokomórkowy skóry
 spastycznośd w MDP
 stwardnienie guzowate
 zespoły autozapalne
1. Funkcja jest dostępna z menu "PROGRAMY" po wybraniu opcji 'INNE PROGRAMY LEKOWE'
Uwaga: użytkownik musi mied uprawnienia do 'Inne programy lekowe', aby ta pozycja
pojawiła się w Menu 'PROGRAMY'.
2. Pojawia się ekran: ‘Wyszukiwanie programów lekowych'
a. W górnej części ekranu znajduje się obszar filtrów umożliwiający wyszukiwanie
określonych programów (pacjentów) wg zadanych kryteriów. Dostępne są filtry:
i. Schorzenie - wybór z listy rozwijalnej
Uwaga: filtr OBOWIĄZKOWY!
Na liście programów znajdują TYLKO te choroby, które zostały przydzielone
użytkownikowi w UPRAWNIENIACH.
ii. Numer programu
iii. Data rozpoczęcia leczenia 'OD' i 'DO'
iv. Data zakooczenia leczenia 'OD' i 'DO'
v. Szukaj wg:

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1. PESEL
2. Nazwisko i imię (można szukad po fragmencie nazwiska i imienia
oddzielając je znakiem ';')
Aby uruchomid wyszukiwanie należy przycisnąd przycisk ekranowy 'SZUKAJ', gdy system
nie znajdzie danych lub stwierdzi błąd, informuje o tym na czerwono odpowiednim
komunikatem wyświetlonym poniżej, a jeżeli znajdzie dane – wyświetla je w tabeli
zawierającej następujące kolumny:
Schorzenie
Numer programu
Lek
Numer PESEL
Nazwisko i imię
Datę rozpoczęcia
Datę zakooczenia
Status
Przyciski funkcyjne:
i. Podgląd – pozwala przeglądad wprowadzone dane
ii. Zakooczenie (tylko dla aktywnych)
iii. Anulację (tylko dla aktywnych)

3. Aby dodad nowy program lekowy (pacjenta w ramach programu), należy w górnym prawym rogu
wybrad link 'Dodaj'.
i.
Pojawia się ekran pierwszy dodawanie, gdzie należy wprowadzid numer PESEL pacjenta.
ii.
Po wprowadzeniu prawidłowego numeru PESEL, system wyświetla drugi ekran dodawania:
a. Dane pacjenta z CWU
i. PESEL
ii. Nazwisko i imię
iii. Oddział Wojewódzki NFZ pacjenta
b. Schorzenie - wybór z listy rozwijalnej
Uwaga: Na liście programów znajdują TYLKO te choroby, które zostały przydzielone
użytkownikowi w UPRAWNIENIACH.
c. Lek - wybór z listy rozwijalnej (aktywny dopiero po wyborze schorzenia)
iii.
Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu OK pojawia się trzeci ekran procedury dodawania
pacjenta.
Ekran wyświetla
dane
pacjenta oraz
wprowadzone
schorzenie
i lek. Do edycji są obowiązkowe pola:
a. Data rozpoznania (musi byd późniejsza lub równa dacie urodzenia)
b. Data kwalifikacji do programu (musi byd późniejsza od daty urodzenia i od daty
ogłoszenia programu)
c. Data rozpoczęcia leczenia(musi byd późniejsza lub równa dacie kwalifikacji)
d. Pacjent spełnia wszystkie kryteria kwalifikacji do programu – system akceptuje
wyłącznie odpowiedź TAK
e. Wystąpiły jakiekolwiek kryteria wykluczenia z programu – system akceptuje wyłącznie
odpowiedź NIE
f. Uwagi - nieobowiązkowe

iv.

Przycisk ZAPISZ pozwala zapisad wprowadzone dane. System sprawdza, czy dla danej osoby
nie ma tego samego programu w tym samym schorzeniu rozpoczętego lub zakooczonego
podacie nowego. W przypadku błędów pokazuje to w postaci czerwonego komunikatu pod
wprowadzanymi danymi.

4. Zakooczenie jest dostępne pod przyciskiem
'Zakooczenie' przy wybranym programie.
Pojawia się ekran, który wyświetla:
a. Dane pacjenta
b. Dane o programie - schorzenie, lek i daty
c. Dane o zakooczeniu:
i. Data zakooczenia leczenia
ii. Przyczyna zakooczenia - lista rozwijalna
iii. Uwagi - nieobowiązkowe
5. Anulacja jest dostępna pod przyciskiem
'Anulacja'. Pojawia się ekran, który wyświetla:
a. Dane pacjenta
b. Dane o programie - schorzenie, lek i daty
c. Pytanie o potwierdzenie.

Wybranie przycisku
zapisuje powoduje anulację wybranego
programu. System sprawdza, czy są wydania leku przypisane programu
i w przypadku ich znalezienia blokuje zapis.

Wybranie przycisku
danych.

pozwala się wycofad z podjętej akcji bez zapisu

