IS L3 verze 2020.06
(změny od verze 2020.05)

Souhrn
●

Změny v zadávání rizikových faktorů u pracovnělékařských prohlídek.

●

Export Listu o prohlídce zemřelého.

●

Změny v zadávání smluvních výkonů.

●

Vylepšení práce s adresou a zaměstnáním v modulu DPN.

●

Možnost definovat magistralitu i jako léčivý přípravek z konopí.

Změny pro uživatele
[APP] Prohlídky
●

V hlavičce prohlídky byla přidána nepřístupná položka Výsledná kategorie práce.

●

V hlavičce prohlídky byla položka Rizika rozdělena na Rizikové faktory a Rizika ohrožení zdraví.

●

V hlavičce prohlídky se rizikové faktory pracovních podmínek zadávají včetně kategorie práce.
Kódy začínající na „RF“ lze zadat také s kategorií práce 2. Kódy začínající na „S“ lze také zadat
s kategorií práce 2R a vyšší (toto ovšem není doporučený postup).

●

V hlavičce existující prohlídky nelze měnit druh prohlídky na druh, který je řešen jiným způsobem
zápisu. Tedy např. nelze změnit druh prohlídky zapisované standardními formuláři na druh prohlídky
řešení externím záznamem (např. Nález pro ČSSZ), apod..

[U] Účtování
●

Nová sestava Náklady na jedno vyšetření.

[APN] Přehled PN a OČR
●

Pokud se přebírá DPN bez zaměstnání (chyba ČSSZ), je povinné nějaké zaměstnání dopsat. Při ak tualizaci stavu DPN se pak vždy upravuje zaměstnání v DPN podle neprázdných informací o DPN
z ČSSZ (dříve se pouze doplňovalo).

●

Pokud adresa pacienta v Nezdravotních údajích ([KO]) není shodná s některou adresou, kterou vrací
ČSSZ k pacientovi pro účely DPN, pak se adresa z [KO] přidá k seznamu adres pro výběr adresy
v DPN.

[APAN] Anamnézy
●

Sjednocení podmínek viditelnosti anamnéz z cizích oddělení v různých místech IS L3 (vstup do pacienta, zápis přes mnemokod, zápis přes menu karty, zápis v prohlídce). Viditelná jsou pouze oddělení, ke kterým má uživatel oprávnění. Primárně se pracuje s anamnézou aktuálního oddělení/ordina ce.

[ADRM] Definice magistraliter
●

Je možné definovat jako magistralitu i léčivý přípravek z konopí. Tu pak použít v eReceptu.
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[MU] Účtování
●

Zrušena sestava MU(1-6) Přehled zdravotní péče Cash dle NS a účtovacího koše.

●

Zrušena sestava MU(8-1) Přehled preventivní zdravotní péče dávkované ZP.

●

Zrušena sestava MU(8-2) Přehled preventivní zdravotní péče dávkované ZP dle účt. košů.

Změny pro správce
[SC] Číselníky systému
●

Prohlídky - seznam plátců (podniků):
◦

Rozdělení rizikových faktorů a rizik ohrožení zdraví u plátce.

◦

Hlavička prohlídky: změna uspořádání položek a znepřístupnění některých položek v případě záznamu = 145,146.

◦

Verze prohlídek: rušit lze i neposlední verzi a verzi starší než 1 měsíc, pokud neexistují prohlídky zapsané v rušené verzi.

◦

Provázání hlavičky prohlídky a hlavičky Nálezu pro ČSSZ. Pokud má název prohlídky specifický tvar a pokud jsou u plátce definovaná pracoviště, pak se Druh prohlídky (komplexní/cílená) a pracoviště zadávají pouze jednou.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Hlavní odbornost účtovacího koše nelze měnit (je třeba založit nový účtovací koš).

●

Zrušení obecné definice smluvních výkonů u koše. Při upgrade se tato definice nakopíruje ke všem
nasmlouvaným klasickým ZP.

●

Nový import všech smluvních výkonů u koše.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Dávka registrací: možnost ignorování přeregistrací v KDAVCE mezi více účtovacími koši.

●

Ošetření generace první KDAVKY v organizaci.

[USN] Vykazování do registrů NZIS
●

Přidána generace do registru List o prohlídce zemřelého. Jde o export XML souboru v novém datovém rozhraní.

Systém
●

U eNeschopenky bylo implementováno API verze 1.11.

●

Přidání XSD nových verzí DASTA (do verze DS 04.20.01 včetně).

●

Byly aktualizovány číselníky okresů, obcí a PSČ.
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