IS L3 verze 2017.03
(změny od verze 2017.02)

Souhrn
●

eRecept podporuje nové rozhraní.

●

Aktualizována databáze Informací o léčivech.

●

Zavedeny veřejné objednávací sešity.

●

Zavedeny skladové objednávky ve skladu léčiv na oddělení.

Změny pro uživatele
[ASPN] Agenda PN
●

Do přehledů PN vystavených/otevřených v období, přidán sloupec s názvem podniku, možnost filtrovat přehled podle začátku názvu podniku.

[APVT] Volný text - zpráva
●

Při zápise volného textu lze zadat datum (default zůstává dnes).

[APP] Prohlídky
●

Obnova posudku pro řidiče pro DZ s textem dopravně psychologického vyš.

●

Rozšíření délky položek pro zápis skupin/podskupin při vyplňování a tisku posudku pro řidiče.

[ASV] Došlé výsledky - neodsouhlasené
●

V tabulce se zobrazují výsledky nepřečtené plus přečtené aktuální den (jiná barva).

[ADOB] Objednávání - definice sešitů
●

Z definice sešitů lze klávesou “S” vstoupit přímo do konkretního sešitu.

●

Nový atribut u objednávacího sešitu Veřejný. S veřejnými objednávacími sešity se pracuje v mnemokódu [OAV], s neveřejnými v [OA].

[U] Účtování
V [USTA] v sestavě Seznam pacientů s vybranými kódy byla přidána volba Seznam věkových sku pin.
● Nový mnemokód [UPUO] Fakturované platby pacientů v organizaci.
●

[IL] Informace o léčivech
●

Byla aktualizována data Informací o léčivech se stavem k 1. 6. 2017.

[ILOD] Sklad léčiv na oddělení
●

Nově přidány skladové objednávky, které lze následně natahovat do příjemek.
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Změny pro správce
[SPLAN] Naplánované úlohy
Úloha PACPLAT nemění pacienta na CASH, pokud mu skončilo pojištění a zároveň je registrován
nebo má nastavenou neměnnou ZP.
● U úlohy plánovače IMPCISL byly předělány vstupní parametry.
●

[SOD] Seznam ordinací/oddělení
●

Položka Telefon na oddělení musí být syntakticky české telefonní číslo.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Nový parametr Za kolik posledních měsíců nabízet údaje hlavičky z posledních účtů vyš./ošetření.

●

Zavedena historie v definici IČP u koše, povolení zpětné opravy IČP.

[SU] Seznam uživatelů
●

Položka Telefon na oddělení musí být syntakticky české telefonní číslo.

●

Byla zrušena položka Fax.

●

Nový parametr Pracovat s veřejnými objednávacími sešity.

[SOR] Seznam organizací
●

Položka Telefon na oddělení musí být syntakticky české telefonní číslo.

●

Nový parametr Na prvním řádku zobrazovat organizaci.

●

Cena bodu udělána na organizaci (dříve byla pro všechny organizace společná).

[SP] Parametry celého systému
●

Číselník NČLP je možné aktualizovat automaticky přes repozitář číselníků.

Systém
Verze Meditelu starší jak 2.5.7 jsou považovány za zastaralé. Verze Meditelu starší jak 2.5.3 jsou
blokované.
● U eReceptu bylo zapracováno nové rozhraní verze 201704A.
●
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