IS L3 verze 2020.04
(změny od verze 2020.03)

Souhrn
●

Nová verze datového rozhraní VZP 6.2.40.

●

Upozornění na doplnění ostatní diagnózy v hlavičce ambulantního účtu je-li jako hlavní uvedena
úrazová diagnóza.

●

Nový formulář pro „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení“.

Změny pro uživatele
[APP] Prohlídky
●

U prohlídky na zbrojní průkaz se provádí kontrola skupin.

●

U nových prohlídek pro vydání zbrojního průkazu se způsobilost a platnost zadává pouze v závěru
prohlídky. Při tisku posudku ze pak zadávají už jenom skupiny zbrojního průkazu.

[U] Účtování
●

Upozornění na doplnění ostatní diagnózy v hlavičce ambulantního účtu, je-li jako hlavní diagnóza
uvedena úrazová diagnóza. Dle Metodiky VZP platí: je-li v základní Dg. uveden kód Dg. z kap.
MKN-10 – Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin, uvede se v ostatních diagnózách
kód Dg. z kap. MKN-10 – Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti.

●

Třetí trimestr se při účtování těhotenských balíčků ukončuje též ukončením těhotenství v [APT] –
Těhotenství.

●

Na serverech G8 Open s.r.o. je pro ZP=201,207,211 ukončeno opatření VZP 6/2020 ke dni
24.5.2020.

●

Byla zrušena zpráva o přidání kódu u mladistvých (09615 resp 09555).

[APK] Karta pacienta
●

V menu karty a v prohlídkách je možné použít nový formulář pro Lékařský nález pro ČSSZ.

●

Historii diagnóz u pacienta (klávesa <F7>) lze vyvolat ve všech místech zápisu diagnózy do zdravotních záznamů. V seznamu je nově vidět datum posledního použití diagnózy a také, ve kterých záznamech byla daná diagnóza u pacienta použita.

Změny pro správce
[SU] Seznam uživatelů
●

Na záložce Vzhled lze nastavit velikost fontu (pouze pro Meditel verze 3).

[SC] Číselníky systému
●

Prohlídky - seznam plátců (podniků):
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◦

U prohlídky lze v údaji Specifický způsob úhrady prohlídky nastavit hodnotu na Vybrat způsob
(způsob úhrady se určí až při otevření prohlídky).

◦

V definici odborného vyšetření v definici prohlídky nelze současně definovat způsob přímé
úhrady (tj fakturou nebo v hotovosti) a způsob úhrady zdravotní pojišťovnou.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Nová verze datového rozhraní VZP 6.2.40.
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