
Butlletí Setmanal
DISPENSACIÓ RECEPTA PRIVADA AMB SIFARE

Nixfarma



A causa de l'epidèmia provocada per la COVID19, des del CCMC (Consell de Col·legis de Metges de

Catalunya) i el CCFC (Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya) s’ha posat en funcionament el

"Sistema de Compartició Segura de Prescripcions mèdiques Privades" amb l’objectiu de minimitzar les

visites dels pacients als Centres Privats..

Tot seguit veurem com es realitza la dispensació amb Nixfarma.
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· El primer pas, és configurar el nostre Nixfarma per tal de poder dispensar receptes privades:

Des de Receptes Entitats Asseguradores.

També és molt importat
activar les caselles d T.S. i de
Recepta.

Amb F6 crearem una entitat
nova, indiquem el nom de la
entitat Receptes Privades,.
A Tipo d’entitat indicarem del
llistat Privada.
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· Un cop donada d’alta l’entitat, hem de crear un tipus de recepta d’aquesta entitat:

Des de la pestanya Tipus de recepta.

Amb F6 crearem un tipus de
recepta nou:
-A descripció indiquem el nom
Recepta Privada.

-En aportació indiquem el 100.

-I en C. Venda indiquem RP,
que serà el tipus de venda que
farem servir a la dispensació.
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· L'últim pas de la configuració és personalitzar la configuració de recepta electrònica:

Des de Configuració Empresa Recepta Electrònica.

Només hem d’activar una opció:
Integrar Receptes Privades,

La resta la deixem tal i com ho
tenim configurat.



VENDA RECEPTA PRIVADA

6

· Per a la dispensació, el primer pas cal fer-ho a la web de SIFARE. Un cop hem accedit, seleccionem la
opció Recepta Electrónica Consulta Recepta Privada:
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· Ara ens mostrarà una pantalla de Descàrrega Recepta Privada:

El pacient ens ha de donar el NIF i un codi PIN per realitzar la descàrrega.

I finalment fem clic a Descarregar per
veure la recepta.
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· Un cop descarregada ja tenim la recepta preparada per fer la dispensació:

Aquest es el Codi de Verificació Electrònica,
que necessitarem més endavant per fer la venda.



VENDA RECEPTA PRIVADA

9

· Per fer la dispensació amb el Nixfarma, fem RP + F8, per indicar el tipus de venda amb Recepta Privada
que hem creat i passem el cupó.

Tal i com passaria amb una recepta de paper, es
presenta la pantalla d’introducció de targeta
sanitària, en aquest cas però, indicarem com a
document el NIF i omplirem la casella del NIF.
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· A continuació ens demana la recepta, però com que no tenim codi de recepta, fem un Intro i ens crearà
una recepta amb codi 00000000000000. Ens preguntarà si és correcte i continuem.:

Fem clic a Sí i continuem amb el procés.
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· A la pantalla de Registre Receptes Paper, hem d’indicar la mútua, el nom de la clínica, consulta, etc... i
el Codi de Verificació Electrònic:

A mútua hem de seleccionar:
Altra Entitat.

Aquí introduïm el nom de la clínica, consulta....

En aquesta casella introduïm el codi de
verificació que surt a la recepta que ens hem
descarregat.
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· Al finalitzar la venda se’ns presenta el següent missatge:

Aquí se’ns recorda que aquestes receptes s’han d’ajuntar amb
les receptes no inserides de SIRE.



SEMPRE AL TEU SERVEI

Bon Treball

dijous, 9 abril de 2020


