IS L3 verze 2022.02
(změny od verze 2022.01)

Souhrn
●

Nový způsob zadávání žadatele v kartě, záznamu ZoD a RHB.

Změny pro uživatele
[UPO,UPK] Účty pacienta u organizace
●

Sloupec období byl nahrazen sloupci datum od a datum do.

[UOV] Účtování pojišťovnám vyšetření/ošetření
●

Upraveno zpracování HVLP/NHVLP dle odbornosti žadatele. Tzn. že u lůžkového žadatele se
pracuje s nemocničními HVLP.

[UEV] Účtování ortopedické pomůcky
●

Účet ortopedické pomůcky byl rozšířen o IČP delegujícího ošetřujícího lékaře.

[APK] Karta pacienta
●

Upraven způsob zadávání žadatele ve formuláři záznamu.

[AR] Záznam návštěv na RHB
●

Na klávesu <B> - body zapracován rozpad vykázaných bodů za rok 2022.

●

Upraven způsob zadávání žadatele v žádance.

[AZD] Vyšetření zobrazovací diagnostiky
●

Upraven způsob zadávání žadatele v žádance.

[ASSZ] Seznam pacientů se zdravotním záznamem
●

Přidán filtr na zdravotní pojišťovnu a občanství. Lze tak i přes zdravotní záznamy sledovat počty pacientů z Dubaje apod.

[ASRPV], [ML] Přehled vystavených návykových látek
●

Nový přehled vystavených Rp. s vysoce návykovou látkou.

Změny pro správce
[SOR] Organizace
●

V číselníku Hospitalizační odbornosti se sestupnou platbou oš. dne přidána položka Bodové hodnoty
dle odbornosti pro odbornosti intenzivní péče.
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[SOD] Ordinace/oddělení
●

Položka zdravotnické zařízení je nově povinná (kromě oddělení typu Ostatní).

●

Štítky – správce může definovat množinu štítků, které lze následně přiřazovat jednotlivým oddě lením. Štítek je libovolný řetězec, pomocí kterého mohou být oddělení filtrována. Jednomu oddělení
lze přiřadit více štítků. Štítky jsou dostupné taktéž v [SU] a [SUK].

[SZZ] Zdravotnická zařízení
●

Nová položka kraj – bude od další verze využito pro předpis eReceptu s označením „Vysoce návyková látka“.

●

Nová položka místo – slovní vyjádření umístění zdravotnického zařízení, viz help.

[SC] Číselníky systému
●

Číselník AT skupiny povolené bez omezení přejmenován na HVLP povolené mimo limit. Do číselníku byla přidána nová pravidla na HVLP, ZP a seznam IČP. Dále přidána poznámka a klávesa
<K> na rychlé přidávání pravidel HVLP.

●

Nový číselník Ostatní – AGEL Partner.

[USDK] Práce s dávkami pro ZP - kontroly
●

Nová úloha Kontroly hospitalizačních účtů na JIP.

●

Úprava algoritmu úlohy Kontrola kódů 01543 a 09543. Kontroly se nově provádí u účt. košů, které
mají parametr Automatická generace kódu 01543 resp. 09543 aktivován.

Systém
●

Nová verze obecného filtrování v tabulkách. Umožňuje definovat více filtrovacích pravidel nad
jedním sloupcem, je uživatelsky přívětivější. Dále byl upraven seznam povolených operací, ten nově
závisí také na typu sloupce tabulky. Zůstala možnost filtry ukládat a automaticky načítat při vstupu
do tabulky. Zatím použito v [SC] Ambul.- očkování, dále v [SSMS], [SPLAN], [SCH].

Mediso Art s.r.o.

2/2

4. 4. 2022

