IS L3 verze 2019.02
(změny od verze 2019.01)

Souhrn
●
●
●
●
●

Obnovena možnost zjišťovat online registraci pacienta ke kapitaci.
Kopie starších popisů vyšetření zobrazovací diagnostiky pomocí tlačítka.
Druh vyšetření psychologa.
Typ termínu v objednávacích sešitech neblokující termín.
Dílčí změny v číselnících prohlídek.

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
Vylepšené zobrazení Poukazu na brýle a optické pomůcky. I ve zkrácené formě je vidět cylindr i
prisma.
● V záznamu vyšetření psychologa se nově uvádí druh vyšetření výběrem z nového číselníku „druh
psychologického vyš.“. Vybraný druh je pak uveden jako název záznamu v přehledu karty.
●

[APP] Prohlídky
●

Byl aktualizována šablona posudku pro řidiče podle platné legislativy.

[AZD] Vyšetření zobrazovací diagnostiky
●

Nové tlačítko ve formuláři popisu vyšetření, umožňující kopírovat texty minulých záznamů. Přitom
seznam nabídnutých záznamů respektuje parametr uživatele v záložce ‚Karta‘ „Natáhnout text z minulé návštěvy“, tedy pokud je v daném parametru nastaveno omezení jen na vlastní záznamy, pak je
seznam tvořen jen vlastními popisy. Pokud není parametr nastaven, zobrazí se všechny popisy AZD
na odděleních uživatele. Nové tlačítko prozatím nepotlačuje dosavadní význam výše zmíněného parametru, tedy i nadále se v případě nastavení tohoto parametru objeví při vstupu do nového popisu
seznam, resp. automaticky se udělá kopie posledního záznamu. Doporučení pro správce: Tento parametr u uživatelů používajících mnemokód [AZD] vypnout a ponechat jen na jejich vůli, kdy si pomocí tlačítka zobrazí seznam a vyberou text ke kopii. Pozor, vybraný text přepíše případný již exis tující text ve formuláři.

[KREGH] Registrace pacienta u lékaře-historie
●

Byla obnovena možnost zjišťovat online registraci pacienta ke kapitaci pomocí B2B kanálu VZP.
VZP tuto službu obnovila.

[KROD] Nejbližší příbuzní pacienta
●

Bylo zrušeno tlačítko pro změnu pacienta ve vlákně. Místo toho byla do spodního řádku s nápově dou přidána klávesa F8, na kterou lze klikat.

[APL] Laboratoř
●

Zrušena tlačítka po stranách tabulky. Lze klikat na spodní řádek s nápovědou.

[LAB] Výsledky z laboratoře
●

Ve filtru byla položka Datum nahrazena dvěma položkami Datum od a Datum do.
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[ASNP] Neukončené popisy vyšetření
●

Pokud se v Přehledu neukončených popisů (pro oddělení zobrazovací diagnostiky) uloží vyšetření
aniž by popis obsahoval text, tak i když je pro oddělení nastavené „automatické ukončování vyšet ření v [ASNP]“, toto konkrétní vyšetření se neukončí. Oprava logické chyby.

[UPK] Účty pacienta na pracovišti
Rozšířeny možnosti filtru (pouze účty otevřené/nezaplacené/stornované).
● Otevřené období se zobrazuje standardně a nikoliv jako XXXX/XX.
●

Změny pro správce
[KO] Základní údaje pacienta
●

Režim přístupu na záložku Příbuzní se řídí nastavením mnkd [KROD].

[SFR] Fronty pacientů
●

Již lze v [SFR] nastavit i fronty pro konkrétní druh zobr. diagnostiky. Lze tak nahrazovat původní
fronty na druhy ZoD, které v [SFR] vidět nejsou a fungovaly netransparentně.

[SC] Číselníky
●
●
●
●

●

●
●
●
●

V číselníku Prohlídky - seznam plátců (podniků) byl přidán parametr pouze pro organizace, umožňujícím filtrování plátců v úloze [APP], ve fakturovaných a podnikových účtech.
Číselník Prohlídky - základní druhy prohlídek je sjednocen v rámci všech provozovatelů IS L3 a na staven jako autorský.
Číselník Prohlídky - režim práce je sjednocen v rámci všech provozovatelů IS L3 a nastaven jako au torský.
Úpravy v číselníku Prohlídky - rizikové faktory a riz. ohr. zdraví:
◦ číselník je sjednocen v rámci všech provozovatelů IS L3 a nastaven jako autorský,
◦ byly zrušeny parametry Přenášet do závěru a tisknout na posudku do „Jiné“,
◦ nová možnost definovat odborná vyšetření u rizikových faktorů a riz. ohr. zdraví dle Přílohy č. 2
k vyhlášce č. 79/2013 Sb (nahrazuje definici v číselníku Ambul.- odborná vyšetření resp v definici druhu prohlídky u plátce).
Úpravy v číselníku Prohlídky – zákonné normy:
◦ číselník je nastaven jako autorský,
◦ byl zrušen parametr Přenášet do závěru.
V Číselníku Prohlídky - typ zápisu prohlídky byly zneplatněny varianty: pouze evidence, včetně dia gnóz a plného závěru, plná bez OV.
Číselník Prohlídky - riz.faktory skupiny byl zrušen.
Nový číselník „DRUHPSY“ - druh psychologického vyšetření.
Nový číselník „TYPTERM“ - objednávání, typ termínu/buňky.

[SU] Seznam uživatelů
●

Zrušen parametr Opakovaný <INS> v účtu. Toto je chování je nyní nastaveno jako standradní
u všech uživatelů.
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[SOD] Seznam oddělení
●

Zrušen parametr Typ zápisu prohlídky. Typ zápisu prohlídky je nyní určen parametrem Typ zápisu
prohlídky u plátce resp. v definici konkrétního druhu prohlídky u plátce.

[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

Zrušeny varianty posudků:
◦ A105zavt5 (EUC s variantním názvem),
◦ A105zavt6 (SZDC 2016_03, bývalý CD 2014_01) ,
◦ A105zavt8 (Globus).

[ADOB] Objednávání – definice sešitů
●

Při definici buňky lze zadat typ termínu výběrem z číselníku. Tento „typ“ se při práci se sešitem objeví u prázdné buňky jako text, buňku ale na rozdíl od původního stavu neblokuje, buňka je stále
„prázdná“. Dovoluje tak, aby recepce/sestra/call centrum viděla, pro jakou činnost je daný termín
plánován, aniž by se tento termín jevil jako obsazený.

[SP] Parametry celého systému
●

Lze nastavit minimální požadavky na sílu přístupového hesla.

Systém
Změna domény sms.sluzba.cz na sms-sluzba.cz.
● Byla aktualizována data Informací o léčivech se stavem k 1. 2. 2019.
● Tisk sestavy se mailem odesílá ihned, nezařazuje se do fronty k odeslání.
● Přihlašovací údaje k webové stránce s Indikátory jsou stejné jako do Meditelu.
●
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