IS L3 verze 2017.04
(změny od verze 2017.03)

Souhrn
●

Na receptu je informace 'hradí pacient' u každého léku zvlášť.

●

V [SC] přidán nový atribut systémového číselníku vazba na organizaci (rozděluje číselníky na číselníky platné pro všechny organizace a číselníky platné v každé organizaci samostatně).

Změny pro uživatele
[APR] Recepty a pomůcky
●

Na receptu se informace 'hradí pacient' uvádí u každého léku zvlášť!

[APP] Prohlídky
V hlavičce prohlídky pro ČD lze zapsat rizikové faktory včetně odpovídající kategorie práce ve tvaru
vyžadovaném ČD (např. FYZ(2) nebo HLK0305(2R) …). Podnik musí mít tuto možnost evidence
aktivovanou správcem IS. Pokud se pro zápis riz. faktoru použije výběr z číselníku, pak vybraná
položka nepřepíše již zapsané faktory, ale pouze je doplní. Takto zapsané faktory se přenáší do tisku
posudku pro ČD.
● Typ zápisu dokumentace prohlídky lze nastavit přímo pro konkrétní druh prohlídky. Jeden plátce tak
může mít pro některé druhy prohlídek nastaven zápis textově (jeden text pro celou prohlídku), pro
jiné druhy strukturovaně (samostatně anamnéza, somatický nález, …).
●

[AZD] Vyšetření zobrazovací diagnostiky
V menu zápisu vyšetření ZoD byly rozděleny záložky pro účty, lze tedy mít pro jedno vyšetření do hromady fakturovaný účet i účet pro zdravotní pojišťovnu (např. DZ – ČNB/207).
● Do fakturovaného účtu se přenáší výkony i v případě, že vyšetření nemá vazbu na prohlídku, ale má
plátce a druh OV (odb. vyš.).
● Při zápisu druhu OV v hlavičce vyšetření, které nemá vazbu na prohlídku, ale má zapsaného plátce,
se v číselníku nabízí seznam všech OV, kde odpovídá odbornost.
●

[AR] Záznam návštěv na RHB
●

Nová varianta zápisu návštěvy pomocí použití seznamu procedur. Je-li v zdr. zařízení používán seznam procedur RHB např. pro vytváření žádanky FT, lze tento seznam použít i pro zápis vlastní návštěvy. Přitom se automaticky načte i případně nastavený zdravotnický prostředek resp. při vstupu
do účtu se automaticky vloží nastavené výkony pro zdr. pojišťovnu. Nový zápis celé sady návštěv
musí být zahájen evidencí nové žádanky (klávesou <Z>), kdy se zapíše kdo žádá a o co žádá (pomocí výběru ze seznamu procedur). Pak se po stisku klávesy <INS> nezobrazí starý formulář zápisu návštěvy, ale formulář nový. Nemá-li pacient žádanku, program volá formulář starý. Pokud je k návštěvě zaevidován účet, návštěvu již nelze opravit (pouze po zrušení výkonu v účtu).

[U] Účtování
●

Ukončení možnosti interní evidence v ambulantních účtech a účtech vyš./ošetření.

[ASP] Prohlídky - přehledy
●

V přehledu prohlídek odb. lékaře jsou nově i vyšetření zobrazovací diagnostiky, pokud mají v hlavičce uvedeného plátce a druh odb. vyšetření.

Mediso Art s.r.o.

1/2

4. 9. 2017

IS L3 verze 2017.04
(změny od verze 2017.03)

Změny pro správce
[SOR] Seznam organizací
●

Zavedena historie v záložkách IČZ, ZP parametry a ZP časové údaje.

Pokud je u organizace nastaveno zjednodušené dávkování, tak se v úlohách [UNM] a [UNMH]
provádí přepočet ambulantních účtů a účtů vyš./ošetření na aktuální číselníky.
● Nová záložka Číselníky. Jde vlastně o systémové číselníky, které mají atribut vazba na
organizaci="A".
●

[SDIM] Importy dat - ostatní
●

Nová úloha Import pacientských dat.

[USIM] Import dat pro centrální zpracování
●

Bylo upraveno rozhraní DZ a.s. - registrace (přechod na UTF-8 a soubor je bez hlavičky).

[SC] Číselníky systému
Přidán nový atribut systémového číselníku vazba na organizaci (rozděluje číselníky na číselníky
platné pro všechny organizace a číselníky platné v každé organizaci samostatně).
● Prohlídky:
●

U složky prohlídky lze nastavit, že se u ní má zapsat hodnocení nálezu (normální/pozitivní). Bez
takového zhodnocení nelze prohlídku uzavřít. Hodnocení může být nutné např. z důvodu použití
konkrétního výkonu při vyúčtování prohlídky. Výpis do dokumentace prohlídky.
◦ U složky prohlídky lze nastavit filtr pro dávkování, který se automaticky předvyplní do účtu pro
ZP při uzavření prohlídky.
◦ Nový číselník rizikových faktorů pro prohlídky ČD.
◦

Typ zápisu prohlídky bylo dříve možné nastavit jen pro celého plátce. Nově je možné nastavit
u jednoho plátce různě jednotlivé druhy prohlídek.
● Odborná vyšetření
◦

U vyšetření lze nastavit, že platí pouze pro konkrétní pohlaví. Má-li takovou složku prohlídka
nastavenou jako povinnou neodpovídá pohlaví, pak program ani nenabízí složku pro žádanky ani
ji nevynucuje vyplnit.
● Nová záložka Speciální úpravy obsahující tabulku speciálních úprav účtů pro ZP generovaných
z prohlídek.
◦

Systém
Zapnutí/vypnutí blikání v titulku okna Meditelu, pokud se připojuji na testovací/produkční systém IS
L3.
● Nový Meditel 2.5.8.
●
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