IS L3 verze 2017.01
(změny od verze 2016.07)

Souhrn
●

EET (Elektronická evidence tržeb) pro cash účty.

●

Nové funkcionality k PN (Lístek ke 14. dni, apod.)

●

Nové skupiny pro dispenzarizaci.

●

Zablokován dotaz před ambulantním účtem pří nastavení parametru účtovacího koše IČP před
ambulantním účtem.

●

Odstranění zastaralých úloh a parametrů.

Změny pro uživatele
[APD] Dispenzář
●

Změny v modulu Dispenzarizace - při zařazení pacienta do skupiny je vidět i komentář ke skupině,
novému lékaři lze přenést do definice jeho skupin celou kapitolu z číselníku zákonných skupin, ...

●

Nové kapitoly a skupiny v číselníku zákonných kapitol a skupin (vyhláška 39/2012 Sb. Ministerstva
zdravotnictví ze dne 23. ledna 2012 o dispenzární péči ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.).

[APN] Pracovní neschopnost
●

Hlášení oš. lékaře zapsané k PN se pamatuje a zobrazuje v seznamu viditelném před zápisem nového
hlášení.

●

Nově evidence tisku Potvrzení o trvání PN (Lístku na peníze). Pokud nebylo vytištěno ke 14. dni
trvání PN 'Potvrzení o trvání PN', pak se po výběru pacienta objeví uživateli s kategorií L1, L2, S1,
S2 varovná zpráva. Pokud se k aktuální PN tiskne 'Potvrzení' a pacient má aktuální PN takovou, že
její 14. den je v intervalu +-3 dny, pak se také objeví informace, že 'Potvrzení' ke 14. dni dosud
vytištěno nebylo.

●

Parametrický přenos informace o vystavení 'Potvrzení o trvání PN' do karty, je vázán nově až na
tlačítko „Tisk” v tiskovém dialogu, nikoli jen na průchod formulářem pro zadání datumu trvání PN.

●

V přehledu „Výpis aktuálního stavu osob v PN“ v [ASPN] je nový sloupec, který ukazuje, ke
kterému dni bylo pro danou PN naposledy vytištěno 'Potvrzení o trvání PN'.

[APV],[ASV] Poskytnutá vyšetření, došlé výsledky
●

V přehledu poskytnutých vyšetření pacienta [APV] nově příznak, zda konkrétní vyšetření obsahuje i
digitální přílohu.

●

V přehledu nepřečtených došlých výsledků nově i informace o poskytnutých záznamech jiných než
zapsaných pomocí mnkd [APV]. Tedy např. o zařazení importovaného RDG vyšetření apod.

●

Informace v došlých výsledcích nezmizí hned po prvním přečtení, jen se označí bledou barvou.
Zmizí až po 90-ti dnech. Tabulka došlých výsledků je řazena od nejnovějších.

[ASP] Prohlídky - přehledy
●

Z menu odebrána Srovnávací sestava prohlídek a účtů pro ZP.

[KO] Základní údaje pacienta
●

Nově jsou ve jméně a příjmení pacienta povoleny tyto znaky Â â Ă ă Ć ć Î î Ĺ ĺ Ł ł Ŕ ŕ Ş ş Ż ż.

●

V historii ZP u pacienta byl přidán sloupec DP (druh pojištění).
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[KH] Historie některých údajů pacienta
●

Mnemokód byl zrušen. Stejné informace jsou přístupné v [KO] záložka Historie.

[KOD] Oprava ČP, ZP, typu pacienta
●

Mnemokód byl označen za neaktivní. V dalších verzích bude zrušen. Stejná funkcionalita je
dostupná v [KO] záložka Změna ČP, ZP.

[KV] Hlavička pacienta na obrazovce
●

V hlavičce pacienta na obrazovce se objeví i informace o probíhající hospitalizaci, která je zadaná
přes Evidence externích hospitalizací [APHO] resp. pomocí menu karty (Přehled hospitalizací).

[KVF] Výběr pacientů z kartotéky - filtr
●

Nově lze pacienta vybírat i pomocí filtru na 'Pacienty z archívu' (touto cestou je tedy vlastně vidět
seznam pacientů zařazených do archivu).

[U] Účtování
●

Přidána možnost kontroly ZP a DP na centrální registr VZP v účtech transportu, záchranné služby,
ortopedické a foniatrické pomůcky.

●

U účtu foniatrické pomůcky se od 1.1.2017 nezadává a nevykazuje způsob úhrady.

●

U účtu ortopedické pomůcky se od 1.1.2017 nezadává a nevykazuje způsob úhrady.

●

Kontrola na omezení frekvencí výkonu byla upravena dle vyhlášky 421/2016 Sb.

●

Bylo zablokováno založení nového účtu při uzavření/zrušení ambulantního účtu a účtu V/O.

●

Byl zablokován dotaz před ambulantním účtem pří nastavení parametru účtovacího koše IČP před
ambulantním účtem (uživatel si přímo vybírá z nabídky v kartě či stromu, zda chce ambulantní účet
či účet V/O).

[UC] Účtování cash
●

Do zpracování cash účtu přidána evidence položek podléhající EET.

●

Do platby na pokladně přidáno zpracování vzhledem k evidenci EET.

●

Zaveden nový tiskopis Cash-předpis (byl rozdělen původní tiskopis Cash na Cash-strvzenku a Cashpředpis).

[OA] Objednávání
●

V objednávacích sešitech lze vytisknout nový přehled objednaných pacientů včetně kontaktů (mobil,
kontakt, email), což vhodné např. pro rychlé přeobjednání pacientů v nějakém časovém intervalu
apod. Pacient musí být do sešitu zapsán výběrem z registru, ne formou poznámky.

[PO] Pošta
●

Zrušení mnemokódů [POZ], [POO], [POD], [PON]. Zůstal pouze [PO].

[ASHL],[ML] Přehled vystavených žádanek
●

Do přehledu doplněny žádanky transportu.
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[ASSZ] Přehled pacientů se zdravotním záznamem
●

V 'Seznamu pacientů se zdravotním záznamem' nově možnost vyhledat pacienty s existencí záznamu
na více odděleních současně, a možnost zobrazit u nalezeného pacienta jeho Souhrnný přehled
zdravotních záznamů [APS].

Změny pro správce
[APK] Karta pacienta
●

Do menu karty byla přidána Přístrojová vyšetření.

[APK], [APS], [AZD] - detail záznamu
●

Detail zdravotního záznamu ([APK], [APS], [AZD]), tedy informaci 'kdo', 'kdy' a 'kde' konkrétní
záznam zapsal, resp. naposledy modifikoval, vidí jen uživatelé s kategorií 'X'.

[APP] Prohlídky
●

U zákonné normy lze v číselníku nastavit, že se nemá přenášet do textu závěru (EUC), resp. že se
nemá tisknout do kolonky „jiné“.

●

V tiskové variantě posudku EUC se tisknou do položky „jiné“ zákonné normy, které nemají nastaven
křížek pro danou tiskovou variantu.

[ADOB] Definice objednávacích sešitů
●

V definici objedn. sešitu je v nové položce vidět, kdo má k sešitu přístup (nastavený v definici
uživatele-Param3).

[SC] Číselníky systému
●

Do číselníku Kategorie uživatelů byla přidána nová kategorie N0 (nezařazen).

●

Z číselníku Kategorie uživatelů byly odstraněny kategorie F5 (metodik), M2 (uživatelé AISLP), M4
(uživatelé pošty), M9 (manager DRG), L4 (lékař – diabetolog), S4 (diabetologická sestra), U5
(účtování fakturovaných plateb), U6 (účtování cash plateb), U9 (účtování DRG)

●

Do číselníku Úlohy plánovače byla přidána úloha EET (opakované odeslání eTržeb do EET).

●

U číselníků ZP - cena bodu, ZP - výkony - omezení diagnózou, ZP - výkony - omezení frekvencí
a ZP - výkony - zakázané souběhy byla zavedena historie.

●

U položky cash ceníku přidán atribut Evidence EET.

[SEET] EET - protokol
●

Byla vytvořena nová úloha, která slouží ke sledování stavu odesílání eTržeb do EET.

[SPLAN] Naplánované úlohy
●

Rozšíření funkčnosti úlohy plánovače PACPLAT: projde všechny pacienty s nastavenou neměnnou
ZP, pomocí B2B (organizace 1) ověří jejich aktuální pojištění a pokud se shoduje s údajem v registru
pacientů (ZP i DP), tak se neměnnost ZP odstraní.

[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

Odstraněn List o prohlídce mrtvého po pitvě.
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●

Sloučení tisku Štítky - ambulance a Štítky - lůžka do jednoho tisku Štítky.

[SHPC] Definice serveru a stanic v IS L3
●

Přesunutí mnemokódu do [SD].

[SHZT] Definice zařízení - typy
●

Mnemokód byl zrušen. Místo něho je nová položka v [SC] Systém - typy zařízení.

[SOD] Seznam ordinací/oddělení
●

Byly zrušeny parametry:
◦

<F8> v kartě je spojeno s tiskem

◦

V registru pacientů zobrazovat příslušnost pacienta na oddělení

◦

Při tisku Rp. před názvem léku způsob úhrady I/C/P

◦

Alergol. sledování - nabízet alergen vydaný

[SOR] Seznam organizací
●

Na záložku Služby 2 byla přidána sekce pro obecné nastavení EET.

●

Na záložku Pokladny bylo přidáno nastavení pokladny pro EET.

●

Bylo rozšířeno číslo faktury pro PLS na 11 znaků.

●

Přidán nový parametr Při přetečení variabilní symbol.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Byl zaveden nový parametr Frekvenční pomůcky podle koše.

●

Zavedena nová záložka Frekvenční pomůcky (pomůcka při vystavování poukazu na ortopedické
pomůcky).

[SU] Seznam uživatelů
●

●

Byly zrušeny tyto parametry:
◦

Při <INS> v kartě vždy nový záznam do dekurzu - nově jde po INS vždy o nový záznam.

◦

Při registraci tisknout lístky

Byl přidán nový parametr Pracovat s interní poštou (nahrazuje kategorii uživatele M4).

[KREGU] Registrace pacientů u lékaře-správce
●

Převod registrací pacientů mezi koši je možno provádět den dopředu a dle parametru Nepřevádět
aktuální registrace evidované tři měsíce zpětně.

[USIM] Import dat pro centrální zpracování
●

Při importu účtů a nastaveném parametru ZP a DP v účtu nastavit dle údajů v centrálním registru
VZP se údaje ZP a DP v případě, kdy je u pacienta zadaná neměnná ZP, zpracovávají dle aktuálních
údajů v centrálním registru IS L3.

[USDK] Práce s dávkami pro ZP - kontroly
●

Úloha Jednodenní péče nyní zahrnuje i zpracování pacientů EU.
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Systém
●

Nový Meditel 2.5.7.

●

Verze Meditelu starší jak 2.5.6 jsou považovány za zastaralé. Verze Meditelu starší jak 2.5.1 jsou
blokované.

●

Byl aktualizován číselník států, okresů, obcí a PSČ.

●

Byla aktualizována data Informací o léčivech se stavem k 1.1.2017.
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