
A  M  B  U  L  A  N  C  I  A – S (WIN)

( Zmena mail adresy : pehacomsp@gmail.com alebo hric.petersp@gmail.com )
Vážení užívatelia programu AMBULANCIA-S.

Lieky , zdr. pomôcky, indikačné obmedzenia, kódy lekárov, PZS  k 01.04.2022.
Upravené zadávanie nového pacienta a oprava identifikačných údajov pacienta
Rozšírený Typ poistenca o nové skupiny
(Informácie o nových skupinách:  https://www.vszp.sk/ukrajina/)

V ponuke POISŤOVŇA - Zúčtovací doklad utečenci,bezdomovci – uzávierka 
rozšírená o nové kategórie (prechádzajúca osoba z UA, odídenec, azylant ...)

Infomácie o 

Opakovaný recept:

1.     Je vhodné vystaviť ho vždy, keď vzniká predpoklad dlhodobo užívanej liečby

2.     Pacient  musí  prvý  výber  urobiť  v zákonnej  lehote  platnosti  jednorázového  receptu  (t.j.
humánny liek, dietetická potravina 7 dní, zdravotnícka pomôcka 30 dní) – ak si neuplatní výber
v tejto lehote recept stráca platnosť

3.     Druhý a každý x-tý výber už môže pacient urobiť bez ohľadu na zákonnú platnosť jednorázového
receptu – t. j. po uplynutí periódy sa recept v systéme objaví a ak má pacient dostatok liekov,
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DP a ZP (alebo inú prekážku) môže si predmet predpisu  vybrať ktorýkoľvek deň až do doby
uplynutia celkovej platnosti receptu (t.j.  napr. 365 dní). A to aj za predpokladu, že nestihne
vykonať  všetky  výbery.  Lekárnik  nesmie  pri  výdaji  kumulovať  počet  balení  predmetu
preskripcie a nová perióda sa začína nasledujúcim dňom po výbere.

4.     Lekár sa nemusí obávať zmeniť liečbu pacienta – opakovaný recept je možné STORNOVAŤ – ak
nebol uplatnený prvý výber alebo ZNEPLATNIŤ – v prípade zmeny liečby.

5.     Opakovaný recept môže vystaviť tak špecialista, ako aj všeobecný lekár.

6.     Výpočet periódy balenie lieku obsahuje 28 tabliet – odporúčame znížiť počet dní  (pacient môže
mať obmedzený prístup k liekom (sobota, nedeľa alebo iná prekážka pri výbere)

PRÍKLADY:

Príklad 1 - liek balený po 28 ks

Ak by lekár predpisoval ten istý liek na 3 mesiace, perióda opakovania nemá byť viac ako 84 dní (3 x 28 tabliet),
aby mal pacient liek na každý deň. Lekár nemusí uviesť presný počet 84 dní. Stačí, ak napíše napr. 80. Pacient si
teda môže vyzdvihnúť za jeden rok liek štyrikrát – každých 80 dní. 

Recept: Liek Cxxxxx 28 tbl, Scat orig N. III (tres), S: 1 tbl ráno, Dátum predpisu 15.10.2021

Celkový počet opakovaní (výdajov) receptu: 4, Perióda opakovania: 80 dní, Dátum platnosti opakovaného receptu
14.10.2022

Pacient musí prvý výber urobiť do 7 dní, následne mu v lekárni opakovane vydajú liek ak uplynie lehota minimálne
80 dní od predchádzajúceho výberu (ak príde skôr, lekárnik pacienta informuje kedy uplynie 80 dňová lehota).
Lekáreň nemôže vydať liek skôr, ani zdvojnásobiť dávku ak pacient liek nevybral liek dlhšie. Pacient však môže
prísť aj na 100. (200.) deň, ak má dostatok liekov. Posledný výber z receptu je možný14.10.2022 bez ohľadu na
to, či pacient spravil  doteraz 1 alebo 3 výbery (za predpokladu, že od posledného výberu uplynulo viac ako 80
dní a doteraz nespravil 4 výbery).

Príklad 2 - poukaz na inkontinenčné pomôcky

Pacientka s inkontinenciou 2. stupňa žiada svojho urológa/ gynekológa o preskripciu inkontinenčných vložiek,
ktoré  užíva dlhodobo. Inkontinenčné pomôcky sa môžu písať a vyberať  do finančného limitu v  kalendárnom
mesiaci, ktorý automaticky sledujú zdravotné poisťovne.

Zdravotný poukaz: Vložky Bxxxxx 80 ks, Dátum preskripcie 15.10.2021

Celkový počet opakovaní (výdajov): 12, Perióda opakovania: 27 dní, Dátum platnosti: 14.10.2021

Pacient musí prvý výber urobiť pri zdravotnej pomôcke do 30 dní. Nasledujúci výber môže urobiť o 27 dní, za
predpokladu, že je nový kalendárny mesiac (toto je kontrolované automaticky na úrovni lekáreň-poisťovňa). Lekár
nemôže nastaviť periódu 30 dní, lebo ak by si pacient vybral pomôcku 31.1., nasledujúci výber  by mohol spraviť
až v marci, rovnako je potrebné rátať s víkendom a sviatkami na konci mesiaca.

Výber  môže pacient urobiť aj neskôr ako o 27 dní, nemusí ho urobiť ani každý kalendárny mesiac ak má dostatok
pomôcok. Posledný výber je možné urobiť 14.10.2022 bez ohľadu na to, či pacient doteraz vybral pomôcky raz
alebo 11-krát (za predpokladu, že od posledného výberu uplynulo viac ako 27 dní, je nový kalendárny mesiac a
doteraz nespravil 12 výberov).

V prípade, že pacient nepríde do lekárne v pravidelnom režime porušuje liečebný režim, ktorý
stanovil  jeho  ošetrujúci  lekár a  riskuje,  že  platnosť  opakovaného  receptu  skončí  skôr ako  si
vyberie všetky predpísané balenia. V takom prípade bude musieť požiadať o predpis ďalšieho
receptu.


