IS L3 verze 2021.02
(změny od verze 2021.01)

Souhrn
●

Změny v modulu očkování. Přidán přístup do ISINu.

●

Úhradová vyhláška pro ambulantní odborníky pro rok 2021.

●

Speciální práva v IS L3.

●

Zvláštní cena bodu pro výkony očkování a antigenních testů COVID.

Změny pro uživatele
[K] Registr pacientů
●

V hlavičce pacienta se u zemřelých pacientů zobrazuje křížek před příjmením.

●

U zemřelého pacienta se při zápisu nového záznamu do karty, nové prohlídky nebo receptu zobrazí
upozornění.

[APO] Očkování
●

Do tabulky byl přidán sloupec „Očkovací látka“.

●

Ve formuláři očkování je nově kód očkovací látky povinný údaj.

●

Položka Datum očkování je nově první položkou formuláře a je předvyplněna aktuálním datem.

●

Přidána nepovinná položka Expirace.

●

Byla přidána možnost vykazovat provedené očkování do systému ISIN.

[ASO] Přehledy očkování
●

Do sestavy Přehled provedených očkování byl přidán sloupec Očkovací látka.

[APP] Prohlídky
●

Při tisku posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:
◦

U položky Druh prohlídky lze využít číselník. Zůstává zachována také možnost uvést vlastní
text.

◦

Způsobilost a platnost posudku se u nePLS prohlídky přebírá ze závěru prohlídky (nezadává se
opakovaně).

[MU] Manažerské přehledy účtování
●

Nová sestava MU(3-21) Úhrada za ambulantní odbornost v roce 2021 (Úhradová vyhláška pro rok
2021).

●

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

přidána filtrace číselníkového pracoviště,

◦

možno zadat seznam fakturačních skupin (dříve pouze jedna).
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Změny pro správce
[MP] Primářské přehledy - lékařská data
●

Byla sem přesunuta nabídka mnemokódu [MPZ].

[SC] Číselníky systému
●

Ambul.- očkování – U druhu očkování je vhodné doplnit odpovídající typ očkování podle DASTA.
Dále lze u druhu očkování zadat ATC skupinu očkovacích látek.

[SPLAN] Naplánované úlohy
●

Byla vytvořena nová úloha IMPIL „import informací o léčivech SÚKL-OPEN DATA“.

[SOR] Organizace
●

Do časových údajů ZP přidána speciální cena bodu pro hematologii.

●

Do časových údajů ZP přidána definice paušálu za paušální kód transportu.

[SUK] Účtovací koše
●

Nová možnost přidat smluvní výkon k více ZP současně.

[SOD] Ordinace/oddělení
●

U oddělení lze zadat speciální PČZ. U organizace zůstává možnost zadat obecné PČZ.

[SU] Uživatelé
●

Do volitelných položek hlavičky pacienta byla přidána „Poznámka ze základních údajů pacienta“.

●

Na záložku Ostatní byla přidána položka Číslo pracovníka v registru NRZP.

[SPRAV] Speciální práva v IS L3
●

Nová možnost zadání speciálních práv, která byla dříve uvnitř IS L3 nastavena „natvrdo“.

[USIM] Import dat pro centrální zpracování.
●

Import účtů v rozhraní VZP rozšířen o účty nepravidelné péče a účty návštěvní služby kromě účtů
měsíčního paušálu.

●

Import v rozhraních VZP - účty, DZ a.s. - účty a OpenLims je nyní omezen verzí rozhraní 6.2.30.

●

Zneplatněno rozhraní IS L3 – účty.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP- generace
●

Zvláštní cena bodu pro výkony očkování a antigenních testů COVID, úprava průvodky.
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Systém
●

Do repozitáře přidány číselníky doporučení hospitalizace a ORPHA kódů.
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