IS L3 verze 2021.07
(změny od verze 2021.06)

Souhrn
●

Žádanka na COVID19 a Žádanka o léčebné podání monoklonálních protilátek.

●

eNeschopenka - elektronizace odpovědí LPS.

●

Vykazování péče Pojišťovně VZP a.s. (ZP 333).

●

Úprava práce s obdobím u cash účtu a fakturovaného účtu.

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
●

Nová volba menu „Žádanka na COVID19“, která umožňuje otevřít internetový prohlížeč s předvyplněnou žádankou na COVID19.

●

Nová volba menu „Žádanka monoklonální protilát.“, která umožňuje tisk žádanky o léčebné podání
monoklonálních protilátek.

●

Zjednodušení definice uživatelského menu (F12) – výběr a vizuální přesouvání položek.

[APN] Pracovní neschopnost
●

U podání žádosti o lékařskou posudkovou službu se nově zobrazuje stav podání (schváleno/zamítnu to) a je možné si zobrazit i důvod schválení/zamítnutí. Zároveň již nebude rozhodnutí o žádosti LPS
odesíláno datovou schránkou.

[KO] Základní údaje pacienta
●

Na záložce Ostatní údaje pacienta nově možnost zobrazit historii registrací pojištěnce u praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Data se načítají pomocí synchronních služeb B2B kanálu VZP.

[U] Účtování
●

Účtování ZP rozšířeno o účtování Pojišťovně VZP a.s. (ZP 333). Číslo pojištěnce u ZP 333 musí být
modulo 11 a začínat ciframi 5100, 5200, 5300 nebo 5400.

[UH] Účtování pojišťovnám hospitalizační
●

Provedeny úpravy pro vykazování na lůžkách intenzivní péče.

[UCV] Vyúčtování cash účtů
●

Nový cash resp. fakturovaný účet bez vazby na zdravotní záznam se vždy otevírá s aktuálním obdobím (dříve s obdobím nastaveným u účtovacího koše). Období v hlavičce cash resp. fakturovaného
účtu je editovatelné bez ohledu na parametr uživatele Možnost měnit prázdné období u účtu pro ZP.

[UFV] Fakturované platby - vyúčtování
●

Fakturovaný účet rozšířen o možnost účtovaní klasického ošetřovacího dne a ošetřovacího dne intenzivní péče z číselníku zdravotních výkonů od VZP.
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Změny pro správce
[ADM] Nastavení uživatelských menu
●

Mnemokód byl zneaktivněn.

[SOR] Organizace
●

V záložce Param ZP lze v časových údajích nově definovat Agregovanou úhradu pro odbornost 014.

●

V záložce Fakr+Cash lze nově v Číslování faktur pro samoplátce použít dvoumístné číslo pokladny.

●

Na záložku Služby 2 bylo přidáno nastavení pro Žádanku na vyšetření COVID19.

[SU] Uživatelé
●

Na záložce Param 3 lze definovat seznam identit uživatele (dříve seznam lékařů pro výběr sestry).
Nově se ke každé identitě definuje, zda se mají přebírat všechna oddělení cílové identity (lékaře)
nebo pouze ta oddělení, která má s konkrétním uživatelem (sestrou) společná.

[SUK] Účtovací koše
●

Smluvní výkony lze definovat i u smluvních ZP.

Systém
●

Ve formuláři pro Elektronický podpis (např. při vystavování eReceptu) se nově zobrazuje datum
konce platnosti certifikátu.

●

U eNeschopenky bylo implementováno API verze 1.14.
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