IS L3 verze 2020.07
(změny od verze 2020.06)

Souhrn
●

Zapracování výdajového dokladu do pokladny.

●

Zapracování zadávání ORPHA kódů do ambulantního a hospitalizačního účtu.

●

Možnost odesílání poukazů na ortopedickou pomůcku do Medimatu.

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
●

Na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku byl přidán příznak, zda odeslat do Medimatu.

[APP] Prohlídky
●

U neuzavřeného Nálezu pro posouzení zdravotního stavu nelze vytisknout Tiskopis ČSSZ.

●

Při vyplňování Nálezu pro posouzení zdr. stavu uvolněn zápis položek, lze vyplnit i položky, které
v dané variantě tiskopisu ČSSZ nepožaduje, lze vynechat položky, které ČSSZ vyžaduje.

●

Při vyplňování nového Nálezu pro posouzení zdr. stavu lze pomocí tlačítka načíst obsah některého
z předešlých nálezů.

●

Do sestavy Neuzavřené prohlídky doplněn sloupec účet.

[APR] Recepty
●

Při definici a vystavování položky léčebného konopí lze použít pouze povolenou lékovou formu.

[U] Účtování
●

Zapracování zadávání ORPHA kódů do ambulantního a hospitalizačního účtu.

●

Změna chování při doplnění příčiny k úrazové diagnóze v ambulantním účtu. Výchozí volba je nyní
doplnit diagnózu vnější příčiny.

●

Zapracování výdajového dokladu do pokladny.

●

Do pokladní stvrzenky doplněn údaj karetní transakce.

[ML] Manažerské přehledy - lékařská data
●

Do Přehledu vystavených Rp a PZT byl přidán sloupec Medimat.

[MU] Manažerské přehledy - účtování
●

Do sestavy MU(3-8) zapracována Kompenzační vyhláška na rok 2020.

●

Do sestavy MU(3-8) zapracována odbornost 902.

●

Nová sestava v MU(14-8) pro Všeobecného lékaře s.r.o. Podklady pro přefakturaci prohlídek.
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Změny pro správce
[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Nová verze datového rozhraní od 1.1.2021.

[SU] Seznam uživatelů
●

Přidána záložka Medimat.

[SOD] Seznam ordinací/oddělení
●

Přidán parametr Poukaz na léč. a ortop. pomůcku lze odeslat do Medimatu.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Konverzí zrušena obecná definice smluvních výkonů.

Systém
●

Byla aktualizována data Informací o léčivech se stavem k 1. 12. 2020.

Mediso Art s.r.o.

2/2

1. 12. 2020

