IS L3 verze 2017.02
(změny od verze 2017.01)

Souhrn
Rozšíření poukazu na léč. a ort. pomůcku a nové informace včetně informací o inkontinenčních pomůckách.
● Úpravy v hlavičce pacienta.
●

Změny pro uživatele
[ASV] Došlé výsledky - neodsouhlasené
●

V tabulce se zobrazují také naimportovaná vyšetření ZoD, která jsou uložena na RDG oddělení.

[ADDI] Definování dispenzárních skupin
●

Definování dispenzárních skupin bylo přemístěno z [ASD] do samostatného mnemokódu [ADDI].

[KO] Základní údaje pacienta
●

Položka titul byla rozdělena na položku Titul před a Titul za.

[APS] Souhrnný přehled zdravotních záznamů
●

Při náhledu a tisku záznamů změna práce s hlavičkou. Záznamy se vždy nejprve zobrazí pro náhled
bez hlavičky a až při tisku (klávesa <F6>) se objeví dotaz na připojení hlavičky. Vlastní tisk pak obsahuje před vlastními záznamy textový řádek „Výběr z dokumentace“. Obsahuje-li hlavička i provozovatele, pak jako oddělení/ambulance v této části hlavičky je uvedeno aktuální oddělení.

[APK] Karta pacienta
●

Změna práce s hlavičkou pacienta. Tiskne-li se v kartě zpětně záznam z jiného oddělení/ambulance
než je aktuální, pak se před vlastní záznam připojí textový řádek „Výběr z dokumentace“. Obsahujeli hlavička i provozovatele, pak jako oddělení/ambulance v této části hlavičky je uvedeno aktuální
oddělení.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Do poukazu na ort. pomůcky doplněny položky: doplněk názvu, maximální úhrada VZP za jednotku,
jednotka a speciální preskripční omezení. Dle parametru uživatele navíc i položky skupina postižení,
omezení, čerpáno do a tlačítko ink. pomůcky historie.

Změny pro správce
[KOD] Oprava ČP, ZP, typu pacienta
●

Samostatný mnemokód, který byl v poslední verzi zneaktivněn, byl zrušen.

[SOR] Seznam organizací
●

Nové parametr Počet kalen. dnů splatnosti u vystavených předpisů k úhradě na lůžkách.

[SOD] Seznam ordinací/oddělení
●

Nové parametry Hlavička – název a Hlavička – poznámka.
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[SU] Seznam uživatelů
Záložka Přístup byla přepracována. Nyní se nastavení vztahuje na všechny stanice (čili platí bez
ohledu na stanice). Dříve se aplikovalo pouze na vybrané stanice.
● Nový parametr Poukaz na léč. a ort. pomůcku rozšířit o informace o inkontinenčních pomůckách.
●

●

Nový parametr V objedn. sešitech nabízet pacienta.

[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

U tisku Hlavička v kartě byla vytvořena nová varianta „obecná hlavička karty“.

●

U tisku Tisk hlavičky pacienta jde o obyčejný tisk hlavičky pacienta. Nově nijak nesouvisí s KAhlat.

[U] Účtování
Kontrola souběhů výkonů a kontrola souběhů klinických vyšetření byly předělány na organizaci (dříve byla kontrola v rámci provozovatele).
● Možnost zapamatování filtru účtovacích košů v rámci úlohy [USTA].
●

●

Do uzavření měsíce byl přidán automatický přepočet otevřených amb. účtů a účtů V/O.

Při změně autora popisu záznamu 171 se automaticky, pokud to jde, opraví účt. koš i u svázaného
účtu V/O.
● V sestavě MU(7-1) přidán filtr na odbornost.
●

[SC] Číselníky systému
●

Číselník omezení frekvencí předělán na organizaci.

●

Při zrušení plátce k datu se automaticky založí prázdná verze druhů prohlídek.

[ML] Manažerské přehledy - lékařská data
●

Přehled vystavených žádanek - lze hledat text v Žádankách transportu - text se hledá v atributech
„Důvod transportu“ a „Pokyn pro posádku“.

Systém
Při přihlášení do systému není uživatelské jméno kontrolováno samostatně, ale je kontrolováno až
společně s heslem.
● Proces na pozadí, který kontroluje pacienta pomocí B2B kanálu VZP, provádí nově i změnu typu pa cienta na Neznámý pacient.
●
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