IS L3 verze 2020.05
(změny od verze 2020.04)

Souhrn
●

Zapracování kompenzační vyhlášky.

●

Zaveden číselník ORPHA kódů.

●

Doplnění Poskytovatele PLS do MU(14-8).

●

Lékový záznam pacienta.

Změny pro uživatele
[ADOB] Objednávání - definice sešitů
●

Nově se definuje celý text SMS zprávy s využitím zástupných výrazů.

[ADPU] Parametry uživatele
●

Možnost nastavit Výchozí položku tiskového formuláře na Tlačítko PDF.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Klávesou „L“ lze zobrazit Lékový záznam pacienta.

[MU] Manažerské přehledy - účtování
●

Manažerské sestavy MU(1-1,2,3,5) byly doplněny o sloupec Kč za 09543.

●

Nová sestava MU(3-8) úhrada za ambulantní odbornost v roce 2020 (Příloha 3 Úhradové vyhlášky).

●

Doplnění Poskytovatele PLS do MU(14-8) tabulky, detailní sestavy, rekapitulace a vystavování faktur.

●

Nová možnost Fakturace za pracoviště. Tato možnost byla doplněna do MU(14-8) tabulky, detailní
sestavy a rekapitulace.

[APP, APK] Prohlidky, karta – Lékařský nález pro ČSSZ
●

Odstraněny některé kontroly na povinné položky ve formuláři, při opravě vstup přes menu, provázá ní datumu ukončení prohlídky a datumu v Nálezu.

Změny pro správce
[SKOM] Komunikační kanály
●

U nevalidního XML souboru se kontroluje, zda odpovídá vstupnímu filtru komunikačního kanálu.
Pokud ne, tak se soubor ignoruje.
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[SOR] Seznam organizací.
●

Možnost definice ceny bodu u ambulantních odborníků až na konkrétní odbornost (zapracování
Kompenzační vyhlášky).

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Možnost zadat smluvní výkony s časovou platností.

[SC] Číselníky systému
●

Zaveden číselník pracovišť u plátce.

●

Nový parametr plátce: Každé pracoviště na samostatnou fakturu (typicky ČSSZ).

[U] Účtování
●

Zapracování kompenzační vyhlášky:
◦

výkon 09543=41 Kč,

◦

možnost vykazovat výkon 01543 i u pacientů mladších 18 let.

●

Zaveden číselník ORPHA kódů (vzácná onemocnění).

●

Úprava účtu V/O o možnost zadání ORPHA kódů a vydávkování těchto kódů.

●

Klinická vyšetření v číselníku ZP - výkony - klinická vyšetření se nově automaticky kontrolují na
omezení frekvencí 1x za den, pokud je toto omezení v číselníku omezení frekvencí VZP. Tímto se
toto omezení nemusí nastavovat v číselníku ZP výkony - omezení frekvencí.

Systém
●

Byla implementována nová verze rozhraní 201704D eReceptu.

●

Výstupní formát DASTA 03.16.01 byl změněn na DASTA 03.21.01.

●

Výstupní formát DASTA 04.09.01 byl změněn na DASTA 04.19.01.
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