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(změny od verze 2017.05)

Souhrn
eRecept – změna receptu, posílání SMS.
Sestra může připravit u pacienta recept k validaci lékařem.
● Číselník Systém - druh pojištění byl všude nahrazen číselníkem druh pojistného vztahu.
●
●

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
Byla implementována změna eReceptu.
● Byla zkrácena platnost eReceptu u ATC skupiny J01.
● U eReceptu je povoleno posílání průvodky SMS zprávou (SMS posílá SÚKL).
● Pokud lékař potřebuje, aby sestra připravovala recepty pacientům (např. opakovací), lze nastavit parametrem možnost vytvářet frontu receptů k validaci. Dokud lékař připravený recept nezvaliduje, ne jedná se o zdravotní záznam, není v kartě pacienta ani v souhrnném přehledu jeho záznamů. V se znamu receptů pacienta se objeví jako červený řádek. Lékař může pracovat i s frontou přes všechny
pacienty.
●

[APP] Prohlídky
●

Úprava posudku pro ČD a pro DZ (nový template, rozšíření KZAM, úprava hlavičky, výpis činnosti
v dokumentaci).

[APN] Neschopenky
●

Rozšířena položka čísla PN - pro převzetí elektronicky vystavené PN, která má číslo až 20-ti zna kové.

[APS] Souhrnný přehled zdr. záz. pacienta
●

Standardně nejsou vidět záznamy pacienta z jiné organizace.

[AR] Záznam návštěv na RHB
Do tisků v [AR] byl přidán tisk epizody.
● V tisku v [AR] byly doplněny provedené výkony pro ZP.
●

[ADRD] Recepty – fráze pro dávkování
●

Zrušen samostatný mnemokód. Program lze stále volat při předepisování receptů.

[UJJ] Návštěvní služba - jízdy
●
●

Nová možnost zadání pokračování jízdy klávesou <P>.
Nově možnost výběru pacienta ve formuláři jízdy na položce číslo pojištěnce klávesou <F4>.

[UM] Účtování foniatrických pomůcek
●

Zaveden údaj doplatek pacienta (vyplňuje se automaticky) v účtu a při tisku účtu. Zadávání řádků je
omezeno na zadání 2 sluchadel a 4 příslušenství.
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Změny pro správce
[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

Byla aktualizována podkladová šablona u tiskopisů na volný list Poukaz na brýle a optické pomůcky,
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou pomůcku, Žádanka o schválení (povolení).

[SMNKD] Mnemokódy
●

Nově obsahuje funkcionalitu z mnemokódu [SSLED]. Mnemokód [SSLED] byl zrušen.

[SHPC] Definice stanic v síti
●

Nově obsahuje funkcionalitu z mnemokódu [SRV]. Mnemokód [SRV] byl zrušen.

[SC] Číselníky systému
V číselníků plátců přidány údaje:
◦ Úplný název plátce - tiskne se na faktuře.
◦ Poskytovatel PLS - využívá se v případě, kdy organizace je pověřeným poskytovatelem PLS.
● IČP žadatelů - převod: nové IČP žadatele musí být z číselníku žadatelů VZP nebo z číselníku žadatelů ostatních ZP. Nová odbornost žadatele se doplňuje automaticky. Navíc byla doplněna poznámka.
● Číselník Systém – druh pojištění byl všude nahrazen číselníkem druh pojistného vztahu.
● Místa transportu – byla přidána položka název.
●

[SUK] Seznam účtovacích košů
V základním formuláři a v záložce IČP předěláno IČP (dříve poslední 3 místa) na IČP kompletní.
● V tabulce přidán sloupec příznak pobočky.
● Ve filtru přidáno celé IČP a příznak pobočky.
●

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Do tabulky KDAVEK přidány volitelné sloupce faktura a pobočka.

Systém
U tisku Recept – eRecept varianty DZ a.s. se také tiskne QR kód.
● Zrušeny moduly TE (textový editor) a TT (tiskopisy).
●
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