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Souhrn
●

Byla přidána definice zdravotnického zařízení.

●

Do menu karty byla přidána Žádost o předání zdravotních informací.

●

Do KDAVKY a její průvodky doplněn výpočet paušálu za registrované pojištěnce u odbornosti 014.

●

Nový parametr účtovacího koše Automatický typ účtované položky v cash účtech.

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
●

Byla vylepšena kontrola na množstevní limit u předpisu zdravotnického prostředku na Poukaz na lé čebnou a ortopedickou pomůcku.

●

Byla upravena kontrola preskripčního omezení u Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

●

Do menu karty byla přidána Žádost o předání zdravotních informací.

●

Byly aktualizovány šablony některých VZP tiskopisů (dle změny Metodiky VZP od 1.1.2022 a od
1.3.2022).

[AR], [LR] Záznam návštěv na RHB
●

Nový mnemokód [LR], který na lůžkách ONRP dovolí zaznamenat rehabilitaci lůžkovému pacientovi. De facto totožný s mnemokódem [AR].

●

Přidána klávesa <M>, která zobrazí menu s volbou, jaký záznam chce uživatel vytvořit (záznam procedury, kinez.vyš., žádanka, karta). Na klávesu <Insert> se hned objeví záznam procedury.

[ASRPP],[ML] Přehledy vystavených Rp.
●

Nepovinné datum „Do“. Pokud se ponechá prázdné, znamená to „do dneška“.

[U] Účtování
●

Pojem Přímý materiál byl nahrazen pojmem Cena výkonu.

●

[UCV] Cash účet:
◦

Z hlavičky účtu zrušeny údaje Sazba DPH, Filtr, EET. Údaj Zaplaceno kartou nahrazen údajem
Zaplaceno (hotovostí, kartou, bankou, prázdno). Dále byly přidány údaje ZZ a Druh prohlídky.

◦

Z tabulky výkonů zrušeny sloupce Koš a DPH odkud (sloupce nastaveny jako neviditelné).

◦

Z formuláře výkonu zrušen údaj DPH odkud.

●

[UHV] Rozšířeni počtu ostatních diagnóz v hospitalizačním účtu z 6 na 14.

●

[UFV] Přeuspořádání položek v hlavičce fakturovaného účtu.

●

Do [UPK] doplněna možnost stornovat současně předpis k úhradě a platbu cash účtu vystaveného
dnes na mé lokální pokladně.
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[MU] Manažerské přehledy účtování
●

Do sestavy MU(14-8) Podklady pro fakturaci plátců-podrobný přehled pacientů byl přidán údaj
Č.smlouvy z fakturovaného účtu.

Změny pro správce
[SC] Číselníky systému
●

Číselník ZADFT (Ambul.- požadavky poukazu FT/procedury RHB) – možnost zadat lůžkovou proceduru, která se nabídne pouze při práci na lůžkovém oddělení.

[SZZ] Zdravotnická zařízení
●

Byla přidána definice zdravotnického zařízení.

[SOD] Ordinace/oddělení
●

U oddělení lze přiřadit zdravotnické zařízení.

[SUK] Účtovací koše
●

Parametr kontrolovat ZUM+ZULP je zablokován u hospitalizačních účtovacích košů.

●

Nový parametr Automatický typ účtované položky v cash účtech.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Do KDAVKY a její průvodky doplněn výpočet paušálu za registrované pojištěnce u odbornosti 014.

Systém
●

U lékového záznamu bylo implementováno rozhraní 202201A.
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