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1. Најава на системот и пристап до модул Потрошувачка
За да се најавите на системот потребно е претходно да се имате регистрирано и да имате
одобрени корисничко име и лозинка за најава. Линкот за пристап до системот е
registracija.malmed.gov.mk

Во менито Регистри со избор и клик на Потрошувачка се прикажува следниот прозорец:

Со селектирање на полето
системот за кои корисникот има улога.

се прикажуваат перформансите на

Во десниот агол со селектирање на корисничкото име, системот ги прикажува опциите ПРОФИЛ и
ОДЈАВА, на опцијата ЅВОНЧЕ се прикажуваат нотификации за промените, на ЗНАМЕТО е опцијата
за промена на јазикот.
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За излез од модулот на Потрошувачка и за да се вратите назад во ДМС системот, кликнете на
знакот

во горното мени.

2. Барање за достава на извештај

Со селектирање на Преглед на извештаи-Коминтент системот не води кон следната форма:
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2.1 Генерирање на ексел документ
Понудени се три можности за генерирање на EXCEL документ кој треба да биде импортиран во
системот во зависност од тоа дали веледрогеријата врши достава и дистрибуција само на лекови
кои се од сопствената програма и само за нив поднесува извештај за потрошувачка или има широк
спектар на лекови од многу производители за кои треба да поднесе извештај и тоа:
1. Генерирај excel документ со сите лекови за коминтентот - за коминтетни кои
дистрибуираат до крајни корисници само лекови од сопствена програма за кои самите се
носители на регистрација
2. Генерирај excel документ со сите лекови за интервентен увоз - за лекови кои се
нерегистрирани, а биле дистрибуирани
3. Генерирај шаблон на excel документ по ЕАН код - за коминтенти кои имаат широка
дистрибуција на лекови до крајни корисници и за кои не се носители на регистрацијата

За секој од нив има опција да се преземе шаблон за ЗАЛИХА или ПОТРОШУВАЧКА соодветно.
(делот залиха ке стартува со донесувањето на новиот закон за лекови, во моментот не е активен)
За генерирање на excel докуметот потребно е да се селектира копчето

, соодветно од потребата :

Откако ќе се генерира фајлот, може да се отвори excel фајлот, кој е делумно веќе пополнет, и
истиот треба да го допополните во празните колони со потребните податоци:

Откако ќе се пополни може да се чува локално на компјутер и потоа да се прикачи на системот за
обработка.
Пополнувањето може да биде рачно, или да се преземе врз основа на спарување по ЕАН КОД од
вашата база на лекови.
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2.2 Листа од барања за извештај на достава
Во долниот дел од формата е прикажана листа од барања за извештај за достава, кои се креирани
од страна на МАЛМЕД.

Со внес на некој од филтерите :
-

Име на тип на достава
Статус
Краен датум и време за достава

Системот ги прикажува веќе внесените податоци. Во долниот дел се прикажуваат податоците од
пребарувањето со селектирање на некој од нив системот не води кон следната форма со

избирање на копчето отвори го барањето

2.2.1 Информации за тип на достава
Во овој дел се прикажани информаии за типот на доставата

2.2.2 Информации за барање за достава на извештај
Во овој дел се прикажани информации за типот на извештајот
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2.2.3 Импортирајте excel документ или пополнете ја табелата
Постои можност за импортирање на претходно креираниот ексел документ или рачно
пополнување на податоците потребни за потрошувачка во понудената форма за внесување.

2.2.4 Пребарувај

За да се променат веќе постоечките податоци, кликаме на моливчето и се отвара форма каде со
слободен внес ги менуваме податоците. За зачувување на корегираните податоци се клика на
знакот ““. Ако се кликне на знакот “Х“ корегираните податоци нема да се сочуваат.
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Со селектирање на копчето

следи екранот:

Со селектирање на забелешка корисникот има можност за слободен внес за креирање забелешка.
Системот дава порака при успешно испратено барање.
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3. НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕКСЕЛ FAJLOVITE ЗА ПОТРОШУВАЧКА НА
РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРАНИ (ИНТЕРВЕНТНИ) ЛЕКОВИ
Клиентите (Веледрогерии) кој ги доставуваат ексел табелите со податоци за потрошувачката на
регистрирани и нерегистрирани (интервентни) лекови, МОРА да се придржуваат до следниве
правила за пополнување на ексел табелите, во спротивно ќе имаат проблем со доставувањето
(upload-ot) на податоците во интегрираниот информациски систем.
За опциите Генерирај excel документ со сите лекови за коминтентот (за коминтетни кои
дистрибуираат до крајни корисници само лекови од сопствена програма за кои самите се
носители на регистрација) и Генерирај шаблон на excel документ по ЕАН код (за коминтенти кои
имаат широка дистрибуција на лекови до крајни корисници и за кои не се носители на
регистрацијата)

табелата во делот на количини према аптеки и здравствени установи
(малопродажна/големопродажна) се пополнува ЗАДОЛЖИТЕЛНО на следниот начин:

и

цени

1. Доколу нема количина за тој лек према аптеки/здрвствени установи, полето МОРА ДА СЕ
ОСТАВИ ПРАЗНО, не треба да се пишува 0 или /. Во полето количина мора да се пишува
цел број, НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПИШУВА ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ !!!
2. Доколу нема цена (малопродажна/големопродажна), полето МОРА ДА СЕ ОСТАВИ
ПРАЗНО, не треба да се пишува 0 или /
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Бројот во првата колона Wholesaler ID за оваа табела (по ЕАН код) се копира (copy – paste) во сите
редови колку што има лекови. Овој број НЕ СМЕЕ ДА СЕ МЕНУВА, во спротивно ќе има проблеми
со upload-от на ексел документот во системот !!!

За опцијата Генерирај excel документ со сите лекови за интервентен увоз (за лекови кои се
нерегистрирани, а биле дистрибуирани)

табелата во делот на Package ID, на количини према аптеки и здравствени установи и цени
(малопродажна/големопродажна) се пополнува ЗАДОЛЖИТЕЛНО на следниот начин:
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Прв чекор на контрола на пополнетите ексел табели се прави преку бројот на редови во табелата.
Ако ексел табелата има пр: 236 редови, пресметката е следна: 235 – 1 (првиот ред со имиња на
колоните) = 235 редови со податоци за лекови.
По импортот на табелата во систем треба да добиеме двојно повеќе редови во табелата која ќе ја
даде системот, значи 235 х 2 = 470 редови во систем. ОВА Е ТОЧНО !!! и потоа може да
продолжиме понатаму.
По овој чекор треба да се кликне на знакот со стрелка нагоре во полето каде се прикачува ексел
фајлот.

Потоа се клика на копчето ЗАЧУВАЈ, па на копчето ИСПРАТИ. Копчињата се наоѓаат во долната
лева страна после табелата.
По ова барањето испратено од МАЛМЕД, во колоната статус добива статус SUBMITTED, што значи
дека е одговорено на истото.
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