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Vážený zákazníku, d?kujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro za?ízení Android.
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Elektronická preskripce obecn?
Co je eRecept
Image not found or type unknown

eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve form? 12 místného kódu, který je možno v aplikaci
vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje krom? dalšího identifikaci pacienta a informace o léku,
úhrad? a dávkování. eRecept je povinná forma vystavení preskripce od 1.1.2018 s n?kolika výjimkami.

Výhody eReceptu
eRecept nelze pad?lat a falšovat - jeho vydání lze jen kontrolovan? jednou
Léka? m?že kdykoliv provést zm?nu/zrušení elektronicky, až do doby kdy lékárna provede výdej
eRecept lze nastavit jako opakovací a zaslat informace od léka?e do lékárny a naopak lékárna m?že použít
poznámku k upozorn?ní léka?e.
eRecept lze p?edat pacientovi v tišt?né form? (pr?vodka), emailem nebo SMS (SMS platí SÚKL)

Výjimky pro vystavovaní eRecept?
Informace platné k prosinci 2017
Pro vlastní pot?ebu sob?, manželovi/ce, rodi??m, prarodi??m, d?tem, vnuk?m a sourozenc?m.
Recepty na lé?ivé p?ípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky
Žádanka a recept na humánní lé?ivé p?ípravky, které p?edepisuje veterinární léka? p?i poskytování veterinární
pé?e
Žádanky
Recept na lé?ivý p?ípravek p?edepsaný v rámci klinického hodnocení
Recept, který je ur?en pro uplatn?ní v jiném ?lenském stát? EU (p?eshrani?ní)
?innosti v rámci zdravotnické záchranné služby v?etn? poskytování první pomoci (akutní)
Poskytování zdravotní pé?e ve vlastním sociálním prost?edí pacienta (domácí pé?e)
V p?ípad? poruchy ?i nefunk?nosti za?ízení nebo výpadku internetu ?i elektrického proudu (nouzové vystavení)

Novinky od 1. 1. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví ?R

od tohoto data lze na jeden recept zadat jen jeden druh léku
od tohoto data lze opakovací recept vystavit jen na eRecept, není možné vystavit opakovací recept v papírové
podob?
podrobnosti novinek ministerstva zdravotnictví jsou podrobn? popsány zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/predepisovani-leciv-na-recept-bude-mit-od-noveho-roku-novapravidla_18257_1.html

Technické požadavky
Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funk?nost musí za?ízení splnit n?které minimální
hardwarové a softwarové požadavky.

Minimální požadavky
Android API 19+ (KitKat verze 4.4.x a vyšší)
Minimální velikost obrazovky 4 palce
2 jádrové CPU
512MB RAM
1024MB interní Flash úložišt?
WiFi nebo 3G p?ipojení k Internetu

Doporu?ená konfigurace
Android 5.0 a vyšší (Lollipop)
4.8 palcový display nebo v?tší
4 jádrové CPU
1024MB RAM
2048MB interní Flash úložišt?
USB Host port (v p?ípad? p?ipojení USB tiskárny)
Instalované Google Play Services

Nov?jší verze Android
Android API 23+ (Android Marshmallow 6.0) a vyšší vyžadují u n?kterých akcí speciální potvrzení (nap?íklad
p?ístup k Bluetooth). Potvrzení p?ístupu je b?žn? ?ešeno p?ímo v aplikaci p?i používání funkce.

Jak nahlásit problém
Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít stránek
https://www.kasafik.cz/servis nebo e-mailu podpora@kasafik.cz. Na stránce najdete aktuální kontakty a odpov?di na
nej?ast?jší dotazy.

Stažení, instalace aplikace a
p?ihlášení

Sz8BYp4vqxZhd8YM-boocstack

Jestliže máte aplikaci p?edinstalovanou, m?žete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tla?ítko Image not foundvor type unknown
aplikaci FIK aktualizace.
Pokud
aplikaci nemáte ve svém za?ízení p?edinstalovanou, klikn?te na ploše na ikonku obchodu Google Play
wHdY2ZlgDKmADuQm-Capture-play.JPG
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KASA FIK - eRecept a klikn?te na instalovat. Potvr?te požadovaná

oprávn?ní aplikace a vy?kejte, dokud neprob?hne instalace.

IUdJyBECslO23Zfe-Capture334.

Aplikaci spustíte stisknutím tla?ítka Otev?ít (pro op?tovné spušt?ní aplikace klikn?te na ikonu Image not found or type unknown
s nápisem eRecept na ploše. Po spušt?ní se zobrazí následující dialogové okno:
V p?ípad?, že máte ú?et, p?ihlásíte se za pomocí Vašich p?ihlašovacích údaj? - email a Vámi zadané heslo
p?i registraci
V p?ípad?, že ú?et nemáte,
vytvo?íte si jej - Ikona Vytvo?it nový ú?et p?ímo v za?ízení
lQ7kOvEBhFy95TnG-32332.JPG
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Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Následn? vyberete ordinaci, kterou vám aplikace nabízí. Takto se dostáváte do hlavního menu.
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TIP: Z tiskárny Vám jde pouze bílý papír? Oto?te kotou?ek, tepelná vrstva termotisku je na opa?né stran?.
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Veškerá data i p?ístupy do systému vystavování eReceptu jsou chrán?na administrátorským pinem. Doporu?ujeme ihned po
instalaci u léka?e zm?nit!
Dále je ješt? veškerá kartotéka chrán? šifrovacím klí?em, který zná pouze léka? a nikdo jiný. To znamená pokud sv?j
šifrovací klí? zapomene, není možné tento p?ístup jakýmkoliv zp?sobem obnovit.
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