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Omschrijving

Hoe raadpleeg ik MyCareNet voor het verwerken van een attest? 

Inhoud

Om attestplichtige producten aan derdebetaler te kunnen afleveren, is een geldig attest op dag van aflevering de
voorwaarde. 

MyCareNet: bron van correcte info

MyCareNet (MCN) is de enige bron van correcte info over de aanwezigheid van een geldig attest voor
attestplichtige producten (di. specialiteiten van Hoofdstuk IV).

Voor jouw apotheek betekent dit dat het noodzakelijk is om MyCareNet te raadplegen bij elke aflevering van een
attestplichtig product, ook al heb je een papieren attest. 

De mutualiteiten controleren de geldigheid van het attest bij elke aflevering.  

Zo raadpleeg je MyCareNet 

Je Farmad software laat toe om automatisch MyCareNet Hoofdstuk IV te raadplegen bij een aflevering van een
attestplichtig product.

Volg daarvoor deze stappen:  
- Ga naar Systeem > Opties > Algemeen > tabblad "eHealth"  

- In het kadertje MyCarenet bij Attesten (H4) 
  Kies voor "Vraag stellen" of "Automatisch"
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Zo beschik je bij een aflevering over de correcte info van de geldigheid van het attest en voorkom je dus
weigeringen van terugbetaling.

Attestenscherm

Bij een aflevering van een attestplichtig product vind je alle info over het attest In het Attestenscherm: 
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Er zijn 3 mogelijke situaties:

- Er is een geldig MCN-attest voor de patiënt en het product (zie afbeelding hierboven).
  Je ziet dit rechtsboven in het Attestenscherm. Wanneer er een geldig MCN-attest is, zal dit attest standaard
geselecteerd worden bij het openen van het Attestenscherm.   

- Er is een manueel attest voor de patiënt en het product (zie afbeelding hieronder). 
  Je ziet dit rechtsboven aan de rode letters in het Attestenscherm.
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  Wanneer er enkel een manueel attest is, zal het manueel attest niet standaard geselecteerd worden bij het
openen van het Attestenscherm. 
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- Er is geen attest voor de patiënt en het product (zie afbeelding hieronder). 
  Je ziet dit onderaan in het Attestenscherm aan het MyCareNet-antwoord "MyCareNet: Geen attest gevonden".

- Wanneer er voor het product een terugbetaling is in cat B:
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- Wanneer er voor het product geen gegevens ivm. een geschreven vermelding op het voorschrift beschikbaar
zijn:
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 Opgelet, het actuele antwoord van MyCareNet Hoofdstuk IV heeft altijd voorrang op eerder opgehaalde attesten
of attesten die manueel zijn ingevoerd.

MyCareNet-opvraging

Je dient dus steeds het actuele antwoord MyCareNet Hoofdstuk IV in acht te nemen. 

Was er geen attest is na MyCareNet-opvraging, maar er wel eerdere opgehaalde attesten zijn?

Je ziet het antwoord van MyCareNet "MyCareNet: Geen attest gevonden" in het Attestenscherm. Daarnaast
een groene lijn van een eerder opgehaald attest, zoals in de afbeelding hieronder.
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Het actuele MyCareNet-antwoord primeert op de oudere groene lijn qua status. 

Wanneer je toch kiest voor het eerder opgehaald attest (van een oudere correcte aflevering), kan dit eventueel
geweigerd worden door de tariferingsdienst.

Wat doe ik met de oude gegevens in de groene lijnen?

Je Farmad software mag de oudere, groene lijnen niet automatisch schrappen of verwijderen. Enkel de apotheek
heeft hiertoe het recht.

Je doet er dus goed aan om de groene lijnen zelf te verwijderen.

Je kan dan alsnog kiezen om contant of via "attest ontbreekt" aan remgeld af te leveren. 
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