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V Praze, 15. 10. 2018 

 Novinky Mediox 3000 – verze 321 
 

1. Úpravy v programu 
 

1. 1. Opětovné spuštění modulu „Hlášení závad SÚKL“ v novém rozhraní  
 

Bylo implementováno hlášení závad SÚKL na nové rozhraní. 
Pro připomenutí: 

- Hlášení o závadách léků se zobrazují v informačních kanálech na záložce „Hlášení o závadách léků“ těm 
uživatelům, kteří mají k zobrazení informačních kanálů oprávnění. 

 

 
 

- Přečtené hlášení je třeba potvrdit pomocí tlačítka „Přečteno“ uživatelem, který má v evidenci uživatelů 
vyplněno číslo lékárnické komory.  

 

 
 

- Tím je zpráva označena jako přečtená a při příští komunikaci se SÚKL je odesláno potvrzení o přijetí 
hlášení a není již potřeba odesílat jej jiným způsobem. 

-  

- Nutné je pouze potvrzení jedním oprávněným uživatelem za celou lékárnu. Pokud jeden registrovaný 
uživatel zprávu potvrdí, ostatní si již pouze označují, že ji četli. 

- Pokud hlášení obsahuje konkrétní šarže závadných přípravků zobrazí se, pokud na takovém hlášení 
stojíme kurzorem myši, tlačítko „Zobraz šarže“. 
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- Pokud máme nějakou šarži stahovaného přípravku skladem, stisknutím tohoto tlačítka se otevře 
formulář skladu se zobrazenou sortimentní kartou tohoto přípravku. Po přepnutí na skladovou kartu 
můžeme přípravek vyřadit ze sortimentu pomocí funkce „Vytvořit vratku na skladovou kartu“. 

 

Naplánovaná úloha a konfigurace 
 

- Pokud máme vypnutou naplánovanou úlohu „Hlášení závad SÚKL“ (Vypnutý přepínač „Aktivní“ u 
naplánované úlohy), zapneme ji. 

 

 
 

- Tato úloha v pravidelných intervalech zajišťuje odesílání potvrzení přečtených zpráv a zajišťuje stažení 
případných nových hlášení. 

- Parametry v Konfigurační větvi „SÚKL“  „Hlášení závad (UTIL)“ musí být nastavena takto: 
 

 
 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení závad (UTIL)“  „Komunikační rozhraní“ – nastaven na „REST (2017)“ 
- Parametr „SÚKL“  „Hlášení závad (UTIL)“  „Server“ – nastaven na „https://api.sukl.cz/hz/v1“ 
- Parametry pro zaznamenávání komunikace jsou volitelné, obecně se doporučuje je vypnout a používat 

je pouze při testování a problémech, z důvodu šetření místa na disku. 
- Pro modul závad není třeba žádný nový certifikát. Připojování je realizováno pomocí připojovacího 

certifikátu pro ERP, který je již v systému zaveden a k potvrzení stačí, když má lékárník vyplněno na 
kartě uživatele v Evidenci uživatelů Medioxu číslo člena lékárnické komory. 
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1. 2. Spuštění nového rozhraní LEK-13 
 

Dne 5.9.2018 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška 204, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné 
lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 
provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška vstupuje 
v účinnost dne 1.12.2018. 
Na jejím základě budou výdeje od tohoto data přenášena do nové verze rozhraní LEK-13. Systém Mediox je na 
tuto změnu připraven již nyní. 
 

Co to znamená pro lékárnu: 
 

- Obě rozhraní jsou oddělena, nebude žádné přechodné období, kdy by obě rozhraní úložiště fungovala 
souběžně. 

- Dne 1.12.2018 bude staré rozhraní vypnuto a současně bude uvedeno do provozu úložiště nové 
 

Co se stane 1.12.2018 a jak by měla lékárna postupovat: 
 

- Připojovací certifikát není třeba měnit. Připojení bude realizováno stejným připojovacím certifikátem, 
jako ke staršímu rozhraní. (Tento certifikát je současně využíván k připojení k rozhraní ERP a hlášení 
závad) 

- Datum počátku hlášení do nového rozhraní bude systémem automaticky nastaveno. 
- 1.12. 2018 budou přenosy do LEK-13 automaticky vypnuty a lékárna se bude muset sama rozhodnout, 

že začne přenášet do nového rozhraní. (viz níže odstavec o konfiguraci.) 
- Ve chvíli, kdy se lékárna rozhodne přenášet a odesílání do nového rozhraní LEK-13 zapne se začnou 

odesílat i výdeje na žádanky. 
- Budou odesílány pouze výdejky realizované na partnera, který má příznak „Zdravotnické zařízení“ 
- Volné prodeje nebudou oproti předpokladu odesílány vůbec. Odesílány budou pouze volné prodeje 

obsahující OTC – tedy přípravky na výdej s omezením, tak jako dříve. 
- Pokud provedeme změnu položek na dokladu, který byl odeslán ve starém rozhraní, je automaticky 

založeno hlášení do rozhraní nového. 
 

Nastavení a konfigurace 
 

- Doporučujeme projít v číselníku partnerů naše partnery – odběratele, kteří jsou zároveň lékaři, zda 
mají správně nastaven příznak zdravotnického zařízení na kartě partnera. 
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- Konfigurace by měla být nastavena takto 
 

 
 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“ bychom měli, pokud chceme opět přenášet, přepnout 
1.12.2018 do zapnutého stavu (automaticky je předtím vypnut) 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Server 1“ by měl být nastaven na adresu nového 
úložiště https://api.sukl.cz/lek13/v3 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Komunikační rozhraní“ by měl být nastaven na 
„REST (2017)“ 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Hlásit všechny volné prodeje“ je vypnutý a volné 
prodeje se hlásit nebudou. 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Hlásit výdejky“ je zapnutý (hlásí se pouze výdejky na 
zdravotnické zařízení viz výše) 

https://api.sukl.cz/lek13/v3
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- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Hlásit výdejky“  „Datum počátku hlášení“ je 
automaticky systémem nastaven na 1.12.2018. 

- Parametr „SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“  „Datum vypnutí přenosů“ je automaticky nastaveno 
na 1.12.2018 a způsobí vypnutí parametru SÚKL“  „Hlášení výdejů (LEK-13)“. Jak obnovit přenos je 
popsáno výše. 

 

1. 3. Podpora pro certifikáty v úložišti Windows pro všechny služby 
 

- Ve verzi Medioxu 4.0.313 byla zavedena možnost načítat kvalifikovaný certifikát i z úložiště Windows. 
Tato možnost však chyběla pro připojovací certifikáty různých služeb (ERP, EET atd.) 

- V této verzi již můžeme načítat z úložiště Windows i tyto připojovací certifikáty. 
- Příklad: Do úložiště Windows jsme nahráli společný certifikát pro připojení ke službám SÚKL (Certifikát 

k ERP, LEK-13 a hlášení závad je společný). Jdeme tedy do konfigurace, kde nalezneme parametr 
„SÚKL“  „Společná nastavení“  „Přihlašovací certifikát“ a klikneme myší na tlačítko s třemi tečkami. 

 

 
 

- Otevře se formulář „U102 – Certifikát, kde můžeme nově zvolit možnost „Certifikát uložený v úložišti 
certifikátů“, kde zvolíme umístění certifikátu v poli „Umístění“ – zde na rozdíl od kvalifikovaného 
certifikátu pro ověření ERP doporučujeme spíše uložení do umístění „Účet počítače“, dále zvolíme 
úložiště – zpravidla „MY“ a v poli „Sériové číslo“ vybereme příslušný certifikát, podle služby, ke které se 
chceme připojit. (V našem příkladu zadáváme certifikát pro služby SÚKL) 

 

 
 

- Pokud máme uloženy v úložišti certifikátů Windows i certifikáty k jiným službám, můžeme nastavit i ty. 
o Pro EET – konfigurace „Externí komunikace“  „Elektronická evidence tržeb“  „Certifikát“ 
o Pro VZP B2B – konfigurace „Externí komunikace“ „VZP B2B“ „Autentizační certifikát“ 

 

1. 4. Tisk více kopií paragonu 
 

Nyní je možné nastavit tisk účtenky na expedici i na více než 2. Je možno nastavit až 9 kopií paragonu.  
Na obrázku je nastaveno 5 kopií.  
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Počet kopií nastavíme pomocí parametru v konfiguraci „Periferní zařízení“  „Paragonová tiskárna“  
„Účtenka na expedici“  „Předvolený počet tisku účtenky (Paragon)“. 
Zde nastavíme počet kopií 1–9. Pokud ponecháme „0“, je funkčnost jako dříve, tedy můžeme vybírat mezi 
tiskem jedné nebo dvou kopií. 
 

1. 5. Tisk více kopií dokladu pokladní operace 
 

Nyní je možno nastavit tisk více kopií (až 9) dokladu pokladní operace. Nastavení se vztahuje jak k tisku 
dokladu z prázdné kalkulace, tak i při úhradě faktury. 
Na prvním obrázku je nastaveno 5 dokladů příjmového dokladu v prázdné kalkulaci 
 

 
 

Na druhém obrázku je nastaveno 5 kopií příjmového dokladu při platbě hotově za fakturu (pomocí pokladní 
operace) 
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Počet kopií nastavíme pomocí parametru v konfiguraci „Periferní zařízení“  „Paragonová tiskárna“  
„Pokladní operace“  „Předvolený počet tisku dokladů pro pokl. operace“ 
Můžeme nastavit 1–9 kopií. Pokud nenastavíme, je funkčnost stejná jako dříve. 
 

1. 6. Vyhledávání zboží pomocí číselných kódů v detailu příjemky 
 

Ve verzi je nová možnost vyhledávat v rychlém vstupu pro vyhledávání zboží v detailu příjemky podle číselných 
kódů. 
Pokud zadáme číselný kód, otevře se rychlý vstup a dále už vyhledávání probíhá podle stejné logiky jako ve 
skladu. Logika vyhledávání se tedy pokouší určit, jaký kód zadáváme (SÚKL, PDK, Zboží) a podle toho 
vyhledává. 
Je samozřejmě možné si kód, podle kterého se bude vyhledávat zvolit i ručně. 
 

 
 

Tuto funkčnost musíme povolit v konfiguraci pomocí parametru „Příjem zboží“  „Rychlý vstup zboží – 
rozšířené hledání dle čísel“. Pokud parametr nepřepneme do zapnutého stavu, vše funguje jako dřív, tedy 
pokud zadáváme do rychlého vstupu čísla, musíme zadat přesně kód zboží, které se poté doplní do příjemky. 
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1. 7. Automatická oprava poukázky na kartu v případě omylu i v pokladních operacích 
 

Pokud nastavíme v číselníku poukázek správný identifikátor karty (například Flexi), pak je tato poukázka i při 
omylem zadané platbě kartou převedena v dokladu na typ platby „poukázkou“. Nyní funguje i v případě platby 
pomocí pokladní operace. (Například úhrada e-shopu, nebo úhrada faktury hotově). Dosud fungovalo pouze 
v kalkulaci běžného výdeje. 
Na obrázku je příklad nastavení identifikátoru karetní poukázky. 
 

 
 

1. 8. Převzetí výhradního dodavatele do objednávky z individuální objednávky 
 

Pokud nastavíme na sortimentní kartě přípravku při individuální objednávce výhradního dodavatele, pak se 
tento dodavatel automaticky přebere i do objednávky. 
 

2. Sestavy 
 

2.1. Úpravy stávajících sestav 
 

F99234E – Přehled pacienty odebraného nefakturovaného zboží – Položkový rozpis nefakturovaného zboží bez 
storno položek – bez pacientů – Odebrán dispenzační poplatek 
 

F99234EF – Přehled pacienty odebraného fakturovaného zboží – Položkový rozpis fakturovaného zboží bez 
storno položek – bez pacientů – odebrán dispenzační poplatek 

 


