IS L3 verze 2017.05
(změny od verze 2017.04)

Souhrn
●

eRecept – možnost předepisovat magistraliter, tisk QR kódu, průvodky mailem.

●

Přesun údajů plátce, které mají vazbu na konkrétní organizaci, ze záložky základní do záložky
rozšířené.

●

Dynamická hlavička prohlídky PLS (pro ČD/Cargo a ostatní)

●

Ve všech tabulkách účtů a souvisejících formulářích byl rozšířen rok na 4 znaky.

●

Upraveny Kontroly ZP a DP v účtech dle registru.

●

Bylo přejmenováno slovo disketa na slovo KDAVKA.

Změny pro uživatele
[APO] Očkování
●

Do evidence provedeného očkování byla doplněna položka Kód očkovací látky.

[LPP, LUP] Přijímací a propouštěcí protokol
●

Do formulářů jednotlivých bloků byla přidána tlačítka.

[ILL] Informace o léčivém přípravku
●

Aktualizována data platná od 1. 11. 2017.

[APK] Karta pacienta
●

U Příkazu ke zdravotnímu transportu byly doplněny položky Hradí ZP.

[APP] Prohlídky
●

Nové posudky pro ČD/Cargo, pro DZ/SŽDC, pro G8, pro EUC

●

Dynamická hlavička podle plátce - pro ČD/Cargo nová položka „Druh práce (KZAM)“

●

Neuvádí se profese, ale pouze druh páce/činnost

[APR] Recepty a pomůcky
●

Nově je jeden společný formulář pro předpis HVLP i magistraliter. Magistraliter je tak možné
předepsat na eRecept.

●

Průvodku eReceptu je možné posílat pacientovi mailem. Mail neodesílá IS L3, ale Centrální úložiště
elektronických receptů.

●

Nově je jedna poznámka pro celý recept místo poznámky u každého léku.

[ADRM] Recepty - definice magistraliter
●

Definice magistraliter je rozšířena o položku D.S. Lékaři by si měli svoje definice zkontrolovat a
v případě potřeby položku D.S. vyplnit a z postupu přípravy ji odstranit.

Mediso Art s.r.o.

1/4

7. 12. 2017

IS L3 verze 2017.05
(změny od verze 2017.04)
[ADPR] Definování předloh
●

Předlohy lze kopírovat s pomocí multivýběru.

[U] Účtování
●

Při změně ZP pacienta se již automaticky nemění ZP v účtech.

●

Nová varianta tiskopisu Cash-stvrzenka: Anonymní (bez údajů o pacientovi) stvrzenka bez DPH.

●

Ve všech tabulkách účtů a souvisejících formulářích byl rozšířen rok na 4 znaky.

[BOX] Schránka
●

Sloupec Vytvořeno je ve výchozím stavu zobrazen. Při výběru ze schránky v editoru lze klávesou
F12 prohlížet jednotlivé položky schránky.

Změny pro správce
[AM] Výpis všech zdravotních záznamů
●

Zobrazuje se i informace o poslední registraci u každé z odborností, pokud pacient není aktuálně
registrován.

[KSO] Vytvoření souboru ČP pro VZP
●

Automaticky rozdělí seznam čísel pojištěnců na soubory o maximální délce 25 000 řádků.

●

Nově se exportují také pacienti s vráceným (neopraveným) účtem.

[SC] Číselníky systému
●

Zrušen číselník ZP - IČP žadatelů - chybní.

●

V číselníku plátců:
◦

Byla zrušena evidence smluv pro VIP.

◦

Byl proveden přesun údajů plátce, které mají vazbu na konkrétní organizaci, ze záložky základní
do záložky rozšířené.

[SP] Parametry celého systému
●

Zrušen parametr Seznam oddělení typu zobrazovací diagnostika.

●

Parametry seznam oddělení s citlivými záznamy a seznam oddělení pracovního lékařství byly
převedeny z parametrů celého systému k parametrům oddělení.

[SOR] Seznam organizací
●

Nový parametr Automatické číslo dokladu při vzniku účtu transportu.

[SOD] Seznam ordinací/oddělení
●

Parametry seznam oddělení s citlivými záznamy a seznam oddělení pracovního lékařství byly
převedeny z parametrů celého systému k parametrům oddělení.
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[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Období zpracování u účtovacího koše může měnit i správce IS, může ho ale posouvat pouze zpět.

[SU] Seznam uživatelů
●

Nový parametr Zobrazovat podpis v řádku účtu.

[USIM] Import dat pro centrální zpracování
●

V Rozhraní DZ a.s. -- registrace se neimportují ukončené registrace starší jak 5 let.

[USDK] Práce s dávkami pro ZP - kontroly
●

V kontrolách ambulantních účtů byla vyčleněna kontrola na členění diagnóz.

●

Kontroly ZP a DP v účtech dle registru byly upraveny takto:

●

◦

Kontrola jde pouze na registr VZP.

◦

Byl doplněn parametr Historie z registru VZP stará maximálně (počet dnů).

◦

Datem kontroly ZP není poslední den zpracovávaného období, ale datum posledního výkonu
v účtu.

◦

U příliš staré nebo neexistující historie z registru VZP, se vypíše upozornění u účtů s pacientem
typu CASH a NEZN.

Protokoly činností byly přidány do [SPROT].

[USD] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Bylo přejmenováno slovo disketa na slovo KDAVKA.

●

Možnost automatického přiřazování čísla dokladu při pořizování účtu transportu dle parametru
organizace.

●

Nová možnost současně generovat opravné dávky z úplných a částečných vratek u kapitací.

●

Do přehledu KDAVEK přidán sloupec Faktura.

●

Nová možnost v přehledu KDAVEK uložit FDAVKU do souboru.

●

Zpracování protokolu VZP 1449 bylo rozšířeno o rekapitulaci na konci protokolu a možnost
opakovaného načtení protokolu.

[SS] Stav systému
●

Funkcionalita obsažená v [SBCS] je nově součástí [SS]. Mnemokód [SBCS] byl zrušen.

[SHPC] Definice stanic v síti
●

Změna vstupní tabulky. Nově se zobrazí tabulka stanic a z nich lze klávesou „S“ zobrazit informace
o serveru.

[SMNKD] Mnemokódy
●

Nový mnemokód, který je totožný s mnemokódem [GEMK]. Mnemokód [GEMK] bude v dalších
verzích odstraněn.

●

Nově obsahuje funkcionalitu z mnemokódu [GEST]. Mnemokód [GEST] byl zrušen.
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[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

U tisku Příkaz ke zdravotnímu transportu a varianty VZP-34/2009 (2 na A4) se na zadní stranu tiskne
poučení pro pojištěnce.

●

Na tisk eReceptu byl na variantu tisku eRecept – standard (volný list) doplněn QR kód.

Systém
●

Při odesílání tiskové sestavy mailem se tisková sestava posílá jako samostatná příloha v HTML
formátu.
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