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Číselníky
Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam
(množinu) možných hodnot.

Číselníky používané v programu Lekis můžeme dále rozdělit na dva typy:
Externí - tj. takové, jejichž data Lekis pouze přebírá (načítá) od zdroje těchto dat. Prakticky tedy:
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maximální úhrady VZP (číselníky HVLP, IVLP, PZT)
seznam maximálních cen MF ČR (číselník MF)
seznam registrovaných přípravků (číselník KLK)
číselník maximálních sazeb taxy laborum
číselník diagnóz
číselník odborností
číselník lékařů
seznam ATC (NGN) skupin
registr pojištěnců
číselník PDK
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Interní – tj. ty, jejichž data si prostřednictvím IS Lekis vytváří přímo uživatel. Mezi ně patří:










seznam skladových karet
seznam obchodních partnerů
seznam zdravotních pojišťoven
seznam uživatelů systému
seznam klientů
receptář magistraliter
číselníky skupin (organizační skupiny, skupiny zboží, skupiny odpisů)
číselník majitelů
typy pokladen/měn

Číselníky maximálních úhrad VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vydává pravidelné aktualizace číselníků maximálních úhrad HVLP, IVLP a PZT
(s označením „0“ na konci čísla verze, tj. například 660). Číselníky VZP jsou pro smluvní partnery pojišťovny
dostupné přímo na pobočkách pojišťovny, společnost Lekis s.r.o. je svým uživatelům (dle ustanovení v servisní
smlouvě) nechává přístupné ke stažení z webových stránek společnosti Lekis s.r.o. www.lekis.cz
V případě nutnosti vydává VZP k těmto pravidelným měsíčním aktualizacím verze opravné (s nenulovým
označením čísla verze, tj. například 661, následně 662, atd., je-li těchto oprav v rámci čtvrtletí více).

Číselníky MF a KLK
Popis číselníků
 Číselník MF
Tento číselník obsahuje údaje o maximálních výrobních cenách, stanovovaných MF ČR. Základní verze vychází
s platností vždy k 1. 7. v kalendářním roce. V průběhu následujících 12 měsíců pak ještě MF vydává 2-3 dodatky
tohoto číselníku. Textovou formou číselník vychází v Cenovém věstníku MF.
V programu Lekis se číselník MF využívá pro kontrolu cen při příjmu.
 Číselník KLK
Tento číselník obsahuje kompletní seznam přípravků registrovaných v České republice, tj. včetně homeopatik
a veterinárních přípravků. Číselník je vytvářen na podkladu databází SUKL a ÚSKVBL.
V programu Lekis se využívá při zakládání nových SK typu Registrované. S tím souvisí i jeho role při aktualizaci
číselníků VZP. Dále je možné podle něj v Lekisu hromadně kontrolovat/nastavovat na SK volnou prodejnost
přípravků.

Aktualizace číselníku MF
Princip aktualizace číselníku je jednoduchý, nový číselník pouze kompletně přepíše (a nahradí) ten dosavadní.
Žádné rozdílové sestavy se netisknou, neprobíhá ani žádná aktualizace skladových karet.

Aktualizace číselníku KLK
Rovněž při aktualizaci číselníku KLK nový číselník pouze kompletně přepíše (a nahradí) ten dosavadní. Avšak na
rozdíl od číselníku MF se provádí aktualizace skladových karet. Lekis v této chvíli kontroluje, jestli se registrační
kódy SUKL uložené na skladových kartách typu Registrované nachází i v nové verzi číselníku KLK. Pokud se v nové
verzi číselníku KLK příslušný kód nenachází, Lekis jej vymaže ze SK a změní její typ na Ostatní. Při aktualizaci KLK
číselníku lze nastavit volné prodejnosti na skladových kartách.
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Číselník taxy laborum
Číselník Taxy laborum obsahuje maximální sazby za přípravu magistraliter podle platného výměru MF ČR.

Číselník diagnóz
Číselník diagnóz patří mezi číselníky vytvářené VZP ČR. Jedná se o pomocný číselník, obsahující seznam diagnóz
podle mezinárodní klasifikace nemocí určený k vykazování poskytnuté péče.
Lékárna jej obdrží s koupí systému. Číselník se v IS Lekis používá pouze při kontrole poukazů. Případnou aktualizaci
číselníku lze spustit volbou ČÍSELNÍKY/AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU DIAGNOZ.

Číselník odborností
Číselník odborností patří mezi číselníky vytvářené VZP ČR. Jedná se pomocný číselník, obsahující seznam smluvních
odborností zdravotnických pracovišť určený k vykazování péče poskytnuté daným pracovištěm.
Lékárna jej obdrží s koupí systému. Číselník se v IS Lekis používá pouze při kontrole poukazů. Případnou aktualizaci
číselníku lze spustit volbou ČÍSELNÍKY /AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU ODBORNOSTÍ.

Číselník lékařů
Volbou ČÍSELNÍKY/ LÉKAŘI z hlavního menu se lze dostat k práci se seznamem lékařů. Ten lze v IS Lekis vytvářet
lokálně, tj, přímo lékárnou. Smluvní zařízení VZP ČR, tj. i lékárny, ovšem individuálně mohou na základě dodatku ke
smlouvě získat z VZP i tento číselník lékařů, zvaný také číselník IČPP (dříve IČZ). VZP tento číselník vytváří na základě
průběžně aktualizované databáze svých smluvních zařízení.
Číselník lze aktualizovat volbou ČÍSELNÍKY/AKTUALIZACE SEZNAMU LÉKAŘŮ

Registr pojištěnců
Volbou ČÍSELNÍKY/SEZNAMY/REGISTR POJIŠTĚNCŮ z hlavního menu se lze dostat k zobrazení vlastního registru pojištěnců
(má-li jeho používání lékárna nastaveno v GP systému). Vlastní registr pojištěnců si lékárna může v IS Lekis vytvářet
lokálně, ovšem efektivnějším řešením je pravidelná kontrola tohoto seznamu pojištěnců vytvářeného lékárnou na
Centrálním registru pojištěnců prostřednictvím VZP ČR, nebo jiné zdravotní pojišťovny.

Číselník PDK
Číselník PDK je jednotným číselníkem zboží, jeho zavedení si vynutil rozvoj systému modemového objednávání
přípravků. V současné době je tento číselník vytvářen společností PharmData, s.r.o.
Společnost Lekis s.r.o. patří od roku 2003 mezi oficiální distributory číselníku PDK a v současné době poskytuje tři
základní varianty distribuce číselníku PDK, včetně velmi pohodlné a uživatelsky ceněné automatické aktualizace
pomocí internetu, kdy se číselník PDK nahrává do systému Lekis.
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Informace o jednotlivých variantách distribuce číselníku PDK od společnosti Lekis, jejich výhodách a cenách lze
získat na tel. číslech 317 763 711, nebo 597 575 300.
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Doporučená nastavení IS Lekis při používání číselníku PDK
Program Lekis vždy podporoval práci s číselníkem PDK. Po nákupu licence na používání číselníku PDK však můžete
jeho přítomnost v programu využít na kvalitativně vyšší úrovni. K tomu je ovšem dobré pozměnit některé ze
stávajících vlastností IS Lekis.




Nejdříve je nezbytné povolit používání číselníku PDK v systému Lekis. To provedete zaškrtnutím příslušné
volby V GLOBÁLNÍCH PARAMETRECH a uložením příslušného nastavení. Zvolte z hlavního menu
NÁSTROJE/KONFIGURACE - GLOBÁLNÍ / ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ [X] POUŽÍVAT PDK ČÍSELNÍK a uložte celé nastavení GP
Poslední důležitou možností je potlačení dosavadní schopnosti Lekisu „učit se“ kód PDK při příjmu zboží
z disket od dodavatele. To provedete nastavením dvou parametrů (zaškrtnete příslušný křížek) volbou
z hlavního menu NÁSTROJE/KONFIGURACE - GLOBÁLNÍ /PŘÍJEM

[X] KONTROLOVAT EXISTENCI PDK KÓDU (v opačném případě se SK „učit“ PDK kódy z disket od distributorů bez ohledu
na existenci PDK kódu na SK).
 Informace o verzi PDK číselníku
Při prohlížení PDK číselníku (otevírá se volbou ČÍSELNÍKY/ ČÍSELNÍK PDK z hlavního menu, lze volbou z místního menu
AKCE/VERZE PDK vyvolat informaci o datu vytvoření importovaného číselníku.
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Seznam obchodních partnerů
Číselník obchodních partnerů je interní databáze programu Lekis, kterou si vytváří lékárna sama. Do seznamu
obchodních partnerů se lze dostat přes menu ČÍSELNÍKY/SEZNAMY/OBCHODNÍ PARTNEŘI.

!

Pokud založíte Obchodního partnera - dodavatel a zároveň neplátce daně, bude se vám veškeré zboží od tohoto
dodavatele přijímat v NC s 0% sazbou DPH.

Seznam pojišťoven
Seznam pojišťoven je interní databáze Lekisu, kterou si vytváří lékárna. Seznam se používá při fakturaci
zdravotním pojišťovnám a lze se do něj dostat přes menu ČÍSELNÍKY/SEZNAMY/ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. Důležité údaje
na kartě pojišťovny jsou:
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KÓD POJIŠŤOVNY

jednoznačný identifikátor pojišťovny

SPLATNOST

tento údaj vyplňte pouze v případě, že chcete mít jinou splatnost faktury pro danou
pojišťovnu, než je uvedeno v globálních parametrech
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Ruční stahování číselníků
Ruční stahování číselníků se provádí v případě, že není nastaveno automatické stahování nebo toto automatické
stahování z nějakého důvodu selže. O významu aktualizací číselníků pro správné fungování LpW bylo pojednáváno
dříve, a proto je třeba mít nástroj k udržování správných dat za každé situace.

Stažení číselníků ze zákaznického portálu Lekisu
Uživatel se přihlásí na zákaznický portál prostřednictvím internetu: http://portal.lekis.cz



Na tomto portále jsou zveřejněny i další údaje, např. servisní listy vystavené ve vybraném období pro lékárnu.
Takto je možné prohlédnout si a ověřit množství a důvody servisních zásahů.
K tomuto přihlášení každý uživatel dostává své vlastní přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje vyplní do příslušných
políček.

!

Při vyplňování je nutné dodržet velká a malá písmena.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní strana, kde si uživatel vlevo v menu vybere číselníky pro LpW.

Další nabídka již konkrétního typu číselníku závisí na tom, jaké služby má uživatel uvedeny ve smlouvě. Přímo
zobrazen je vždy poslední aktuální číselník. Kliknutím na něj se zobrazí dotaz, kam se má uložit. Zde volba závisí na
uživateli. (Buď si může vytvořit např. na ploše složku pro číselníky a sem je pak vždy stahovat nebo jinam na disk
počítače.)



Standardně jsou poskytovány číselníky VZP (HVLP, IVLP, PZT), MF, KLK, Taxa laborum.



Uživatel má možnost stáhnout i starší než poslední aktuální číselník, a to kliknutím na Předchozí číselníky.

Aktualizace číselníků v LpW
Dalším krokem je aktualizace číselníků v systému. Tato úloha se spouští z menu ČÍSELNÍKY/AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ, kde si
pak uživatel vybere příslušný číselník. Dojde k zobrazení Průvodce stahováním, kde se již uživatel pohybuje pomocí
tlačítek <Další>, případně <Zpět>.
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Nejprve se vybere soubor pro import (kliknutím na tlačítko <Procházet> si uživatel najde uložený číselník a klikne
na tlačítko <otevřít>)
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Po té se import dokončí.
Analogický postup se použije v případě importu i ostatních číselníků.
Číselníky VZP mají dané datum, od kterého vstupují v platnost, a je možné, že jsou vydány ještě před uvedeným
datem. Z tohoto důvodu je pak třeba v den platnosti postupovat takto: V menu ČÍSELNÍKY/ARCHIV ČÍSELNÍKŮ VZP se
zobrazí seznam všech číselníků VZP. Kurzorem se označí ten nový číselník, kliknutím pravým tlačítkem myši a
výběrem volby „Aktivovat se změnou SK“ jsou pak do skladových karet přeneseny aktuální údaje.
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Toto platí pouze pro číselníky VZP. Ostatní číselníky jsou v platnosti ihned po jejich zveřejnění.
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Na závěr aktualizace číselníků VZP pak dojde k automatickému restartu Lekisu a je nutné provést tento restart u
všech stanic.

Ověření správnosti postupu je možné jednoduše – otevřením příslušného ceníku, kde na záložce je v závorce
uvedeno číslo číselníku, se kterým se pracuje.
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Automatické stahování číselníků pomocí systému zpráv
Vzhledem k platné legislativě, kdy dochází k častým úpravám číselníků (minimálně 1x za měsíc), poskytuje Lekis pro
Windows možnost automatického stahování číselníků pomocí tzv. systému zpráv. Uživatel obdrží přímo do
systému Lekis novou verzi číselníků. Po spuštění Lekisu se zobrazí uživateli počet nepřečtených zpráv. Podle toho
pozná, že byly nové číselníky zaslány. Zpráva je zobrazena po otevření modulu Zprávy (v menu vlevo dole), složka
AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ.

Uživatel v horním okně vidí, jaké číselníky byly doručeny, v levém dolním okně detail – komentář ke zprávě a
v pravém dolním okně navržené akce, co se má s danou zprávou udělat. Dále pak stačí kliknout na tlačítko Spustit a
aktualizace se provede automaticky.
Uživatel si pak ještě může ověřit, zda se aktualizace provedla správně, a to otevřením příslušného číselníku, kdy na
horní záložce vedle názvu číselníku je v závorce jeho aktuální verze.
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