IS L3 verze 2020.03
(změny od verze 2020.02)

Souhrn
●

Do automatického vykazování kódu 01543 zapracována Organizační opatření VZP ČR č. 6 a
11/2020 (telefonická konzultace lékaře s pacientem).

●

Do řádku podnikového účtu přidány údaje pracoviště plátce a poznámka.

●

Úprava algoritmu frekvenčních omezení VZP.

●

Tisk skupinového DIČ v dokladech.

●

Úpravy v definicích prohlídek u plátce.

Změny pro uživatele
[U] Účtování
●

Do automatického vykazování kódu 01543 zapracována Organizační opatření VZP ČR č. 6 a
11/2020 (telefonická konzultace lékaře s pacientem).

●

Úprava algoritmu frekvenčních omezení VZP (více viz Help u číselníku Zdravotní výkony – frek venční omezení VZP).

●

Do řádku podnikového účtu přidány údaje pracoviště plátce a poznámka.

●

MU(14-8) Podklady pro fakturaci plátců:
◦

Přidán defaultně neviditelný sloupec Poskytovatel PLS.

◦

Do detailních sestav zapracovány údaje podnikového účtu pracoviště plátce a poznámka.

◦

Pokud je prohlídka bez účtu (ambulantní záznamy 105, 106 a 171), tak se účtovací koš odvozuje
z podpisu prohlídky.

◦

Zrušeno účtování externího odborného vyšetření.

●

MU(16-1) Export výkonů z účtů a [MS] Exportní soubor vystavených Rp a PZT byly doplněn o defaultně neviditelný sloupec interní číslo pacienta.

●

Ve fakturách, na předpisech k úhradě a na stvrzenkách se tiskne místo DIČ skupinové DIČ, pokud je
definováno k datu účetního případu.

[KREGS] Registrace pacientů u lékaře-sestavy
●

Sestavy Aktuální, Nové a Ukončené registrace pacientů byly předělány na tabulku. Do tabulky byly
přidány skryté sloupce Mail a Souhlas s posíláním obchodních sdělení.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Platnost Rp lze ve formuláři receptu upravit (doporučení SUKL v souvislosti s Covid19). Nabídne se
standardní platnost, lékař ji může přepsat.

[ASDG] Přehled dle DG a pozn.
●

Přehled záznamů do karty s filterm na Dg. upraven ve variantě „podle jmen“ na tabulku s volitelným
sloupcem „Bydliště“.
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[ARPF] Fronta receptů pro validaci lékařem
●

Při validaci návrhů receptů se lékaři objeví upozornění na preskripční i jiná omezení daného léčiva.

Změny pro správce
[ARCH] Archív tiskových sestav
●

Je označen za neaktivní a v další verzi bude odstraněn.

[SP] Parametry celého systému
●

Zrušeny parametry: V obj.knihách nabízet pacienta bez ohledu na parametr u uživatele a První knihu
pro oddělení.

[SC] Číselníky systému
●

Seznam plátců:
◦

V definici složky/odborného vyšetření druhu prohlídky byly zrušeny atributy: Jen pro zákonné
normy, Jen pro rizika/riz.faktory, Fak.účet, Cash účet. Údaj F-výkony byl přejmenován na Výkony za odborné vyšetření.

◦

V tabulce druhu prohlídek byl zrušen sloupec Účty PL a v tabulce složek/odb.vyšetření byl zrušen sloupec Účty.

◦

V definici cen odborného vyšetření u plátce zavedena paušální cena odborného vyšetření bez
DPH.

●

V číselníku „Prohlídky - způsob úhrady prohlídek“ byly upraveny názvy.

●

V číselníku „Systém – úlohy plánovače“ nová úloha „INFOREG“ pro jednorázové odeslání hro madné sms pacientům z registru, kteří jsou „živí“ a mají u organizace v posledních 5 letech zdravot ní záznam.

[SKOM] Komunikační kanály
●

V případě výskytu chyby typu „XML není validní“ jsou v logu uvedeny bližší podrobnosti.

[SSMS] Text hromadné mimořádné sms
●

Lze nastavit text pro hromadnou sms, kterou jednorázově odešle úloha v Plánovači „INFOREG“.

Systém
●

Tiskové sestavy je možné exportovat do PDF.

●

Přidání XSD nových verzí DASTA (do verze DS 04.19.03 včetně).
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