Rozliczenie zlecenia naprawy.
1. Program GlobalMed na chwile obecnie nie ma funkcjonalności realizacji zlecenia naprawy, takie
zlecenia należy zrealizować poprzez portal eZWM zgodnie z instrukcją pkt 7.
2. Następnym krokiem jest dodanie realizacji zlecenia naprawy do programu GlobalMed.
W tym celu przechodzimy na zakładkę „Dodaj”

Następnie uzupełnić pola
- Miejsce wykonania świadczeń – miejsce wydania;
- Pacjent ( można wyszukać po Nazwisku lub PESEL, jeśli dany pacjent nie znajduje się bazie należy go
dodać);
- Dokument uprawniający – numer zlecenia;
- Punkt z umowy, oraz pozycję z pakietu ;
- Uprawnienia dodatkowe – jeśli są wprowadzone na wniosku.
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Po wypełnieniu wszystkich danych zlecenia, zatwierdzamy klikając „OK”.

Zlecenie zostaje dodane na listę zleceń oznaczone kolorem czerwonym co oznacza, że nie zostało ono
pobrane do realizacji. Jest to poprawy status ponieważ pobranie do realizacji zostało zrobione
wcześniej poprzez portal NFZ.
Aby je wyszukać można dodatkowo skorzystać z filtru Status eZWM-> Nie pobrane do realizacji

3. Rozlicznie zlecenia naprawy nie różni się niczym od realizacji zleceń na zaopatrzenie.
Raport statystyczny tworzymy standardowo i przesyłamy do NFZ w celu rozliczenia.
Instrukcja tworzenia raportów statystycznych dostępna jest na stronie
https://globalmed.pl/instrukcje_faq/
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