Maak optimaal gebruik
van Pharmacom
Onze professionals ondersteunen u graag bij het instellen van Pharmacom
volgens uw wensen en behoeften. Zo kunt u eenvoudig meer waarde uit uw
software halen en processen efficiënter inrichten. Onze diensten brengen
we daarom graag bij u onder de aandacht:

1
Voorraadwaarden resetten voor het gehele assortiment
Werken met een voorraad die klopt voorkomt misgrijpen
en ‘nee’ verkopen aan uw patiënten. Door op een vooraf
vastgestelde datum en tijd de voorraadhoeveelheden van
alle artikelen in het assortiment op nul te zetten, maakt u
een frisse start met uw voorraad. Optioneel hierbij is dat ook
bijbehorende partijen worden verwijderd en/of de rubriek
‘Op recept’ op nul wordt gesteld. Deze actie heeft geen
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invloed op de bestelparameters; die blijven ongewijzigd.

Registreren opt-ins diagnostisch dossier
Wanneer uw patiënten tegelijkertijd met de opt-in voor het LSP
ook toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van
diagnostische waarden, kunnen wij deze opt-in registreren in
het diagnostisch dossier. Zo krijgt u snel en makkelijk inzicht in
diagnostische dossierwaarden en kunt u beter beslissen of een
middel verstrekt kan worden.
Opschonen medische/logistieke noodzaak
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In de medicatiehistorie en de aanschrijfbuffer kunnen wij het
kenmerk medische en/of logistieke noodzaak verwijderen.
Optioneel hierbij is om deze actie alleen uit te laten voeren
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voor patiënten die wel of juist niet in de aanschrijfbuffer zijn
opgenomen. Door het opschonen van de medische/logistieke
noodzaak staat u sterker in uw contractonderhandelingen met
zorgverzekeraars.
Uitlijsten/wijzigen informatiecodes en -teksten
U kunt rubriek 14 (informatiecode) en rubriek 15
(informatietekst) in het bezorginformatiescherm voor
patiënten laten uitlijsten/wijzigen. Hiermee creëert
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Instellen patiënt direct info
U kunt de patiënt informatietekst laten wijzigen voor een vooraf geselecteerde
groep. Hierbij kan gekozen worden om een tekst toe te voegen aan de Persoonlijke
Info dan wel aan de Privé Info. De tekst wordt toegevoegd aan de reeds
bestaande informatie.
Dit script kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaald patiëntkenmerk
toe te kennen na een patiëntomzetting of samenvoeging ter herkenning van de
oorsprong van de patiënt.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Stuur dan een e-mail naar dataservices-fz@pharmapartners.nl

u inzicht in de codes die zijn toegevoegd aan de
patiëntendossiers en kunt u deze waar
nodig opschonen.

