VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
IN DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

0072-8/2014-DI/1
17. februar 2014

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2014 - Dopolnitve v sistemu on-line
Na podlagi sprememb in dopolnitev Navodila za zajem in posredovanje podatkov o
predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih v sistemu on-line, bo sistem on-line:
1. Izvajalcem zdravstvenih storitev v funkciji »Branje izdanih MP« in »Branje
predpisanih MP« za prevzete oz. odobrene MP vračal še podrobne podatke o:
 popravilih in vzdrževanjih,
 funkcionalno ustreznostih MP in
 odločbah imenovanega zdravnika.
2. Pri dobaviteljih medicinskih pripomočkov bo v sistemu on-line:
• omogočeno »Branje izdanih MP«. Dobavitelj bo lahko v sistemu on-line za
posamezno zavarovano osebo prebere vse podatke, ki jih je v sistem on-line zapisala
katerakoli poslovna enota tega pogodbenega dobavitelja.
• spremenjena funkcija »Branje predpisanih MP«, tako da bodo vsi pogodbeni
dobavitelji (specializirane prodajalne, optike in lekarne) lahko prale, predpisane in še
ne izdane (odprte) naročilnice v sistemu on-line, samo na podlagi on-line številke
naročilnice, kot je določeno v Navodilu za zajem in posredovanje podatkov o
predpisanih in izdanih MP v sistemu on-line. Po tej spremembi bodo tudi lekarne v
sistemu on-line brale le tiste naročilnice, za katere bodo vnesle on-line številko
naročilnice.
• pri funkciji »Branje izdanih MP« in »Branje predpisanih MP«, dopolnjen nabor
podatkov o prevzetih oz. odobrenih:
 popravilih in vzdrževanjih,
 funkcionalno ustreznostih MP in
 odločbah imenovanega zdravnika.
Podatki o predpisanih MP so glede na določila zakona o varstvu osebnih podatkov določeni
kot občutljivi osebni podatki, do katerih se lahko dostopa s privoljenjem osebe, na katero se
nanašajo. Zavarovana oseba s predložitvijo naročilnice pooblaščenemu dobavitelju, dopusti
branje le tistih osebnih podatkov, s katerimi se zagotovi uveljavljanje pravice, ki je določena
na predloženi naročilnici, ne pa tudi drugih podatkov, ki so morda zapisani v evidenci
Zavoda, zato je spremenjena funkcija »Branje predpisanih MP« v lekarnah.

3. Pri dobaviteljih MP se v sistemu on-line spremeni kontrola na:
• zzzs št. izdajnega mesta. V kolikor posredovana zzzs št. izdajnega mesta ni enaka
določeni v evidencah pogodb z dobaviteljem na Zavodu, sistem on-line vrača
evidenčno napako NMTE 145. Napaka NMTE 145 bo z dnem 1. 4. 2014 spremenjena
v zavrnitveno NMTZ 145.
• oznako šifre vrste naročilnice. Naročilnica ima lahko le eno oznako šifre vrste
naročilnice (ali izdaja enega MP ali izdaja več MP na eno naročilnico). Če oznaka
vrste naročilnice ni ustrezna, sistem on-line vrača napako NMTE 146. Napaka NMTE
146 bo z dnem 1. 4. 2014 spremenjena v zavrnitveno NMTZ 146.

4. Pri dobaviteljih MP v sistemu on-line uvajamo novo:
• kontrolo na veljavnost naročilnice. Preverjamo, da je naročilnica za potrošne materiale
in plenice (šifra iz trajnostne dobe 27, 39, 49, 56, 57) predložena dobavitelju za izdajo
v 30 dneh od datuma izdaje naročilnice. Datum prejema MP je lahko do 35 dni mlajši
od datuma izdaje MP, sistem on-line bo od 24. 2. 2014 javljal napako NMTE 194.
Napaka NMTE 194 bo z dnem 1. 4. 2014 spremenjena v zavrnitveno NMTZ 194.

Uvedba sprememb in dopolnitev:
•
•
•

Pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih bo dopolnjena funkcija »Branje
izdanih MP« in spremenjena funkcija »Branje predpisanih MP« v testnem okolju na
razpolago od 24. 2. 2014 in v produkcijskem okolju od vključno 1. 4. 2014.
Navedene evidenčne napake iz tretje točke pri dobavitelju bodo od vključno 1. 4. 2014
spremenjene v zavrnitvene.
Nova evidenčna kontrola na veljavnost naročilnice iz četrte točke pri dobavitelju bo
uvedena od vključno 24. 2. 2014 in spremenjena v zavrnitveno od vključno 1. 4. 2014.

Glede na navedeno je dopolnjeno Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih
in izdanih medicinskih pripomočkih v sistemu on-line in Tehnično navodilo za uporabo
sistema on-line zdravstvenega zavarovanja, navodili sta objavljeni na spletni strani Zavoda.
Lepo pozdravljeni.
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