
Souhrn
● eOčkování.

● Komunikace s ePACS.

● Nová sestava  MU(3-22) Úhrada za ambulantní odbornost v roce 2022.

● Úprava práce se ZP – dávky – šablony (pořadí, ZP a DP povinné).

Změny pro uživatele

[APO] Očkování

● Byla zapracována základní podpora eOčkování (založení, změna, zrušení).

● Položku Provedl je možné zadat pouze v případě, kdy je zatržena položka Pacient naočkován jinde.
Jinak je přihlášený uživatel považován za osobu, která provedla očkování.

● Položka Pořadí byla přesunuta níže na formuláři.

● Šarži lze vybrat z číselníku šarží. Navíc se provádí kontrola na číselník šarží.

● Nově se do položky Expirace zadává datum, dříve to byl rok a měsíc.

● Byly přidány položky Cesta podání, Místo, Strana, Kvadrant,  Členění, Úhrada, Očkovací schéma,
Datum příští dávky od a do, Poznámka. Pouze cesta podání a úhrada jsou ale povinné položky.

[APK] Karta

● Hlavička pacienta zobrazuje informaci o aktuální PN pacienta i všem ostatním oddělením, nejen
odd., kde byla vystavena.

● V žádance K lze do bloku „Závažná anamnestická data“ vkopírovat pomocí tlačítka ‚Ana‘ anamnézu
pacienta. Při překročení max. počtu řádků (kvůli tiskové podobě zadní strany žádanky), se objeví
upozornění.

● Zaměstnání ve formuláři DPN: pokud se zvolí ‚jiné‘, pak se předvyplní údaje z [KO], profese se
z [KO] přednabízí vždy.

● Při zadávání žadatele zkratkou se primárně hledá v číselníku cílových pracovišť a až poté v číselníku
interních žadatelů.

[APR] Recepty a pomůcky

● I v návrhu receptu lze zadat údaje pro průvodku eReceptu (SMS, mail).

● Vizuálně upraven Poukaz na léč. a ortopedické pomůcky. Příprava na ePoukaz. Prozatím zůstává
práce s původními položkami, nové položky jsou ve formuláři přeskakované.

[AZD] Zobrazovací diagnostika

● Po uzavření popisu vyšetření v novém rozhraní může lékař tento popis ještě 30 minut editovat (resp.
Zrušit jeho uzavření). Pokud by mezitím tento popis již někdo četl, objeví se upozornění podobně,
jako když ruší uzavření primář nebo správce.
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[AR] Záznam návštěv na RHB

● Ve volbě Body byl přidán do výpisu popis diagnózy z hlediska úhradové vyhlášky.

[UCV] Vyúčtování cash účtu

● Podpis na vystaveném dokladu je dle uživatele a časový (dříve byl podle koše).

● Doplněn tisk variabilního symbolu pro DZ a.s. ve stvrzenkách ve všech variantách kromě varianty
„stvrzenka bez DPH, dvě na pokladní bloček“.

[UCP] Cash účty - pokladna

● Zrušeny : Zaplacené cash účty a Vystavené předpisy k úhradě regulačních poplatků.

[UPO] Účty pacienta u organizace

● Do menu činností přidány volby pro správce a operátory:

◦ Změna druhu ambulantního účtu na druh účet vyš./ošetření resp. naopak.

◦ Při změně koše v ambulantním účtu resp. účtu vyš./ošetření povolena změna koše i při různosti
typu koše (např. ambulantní X komplement). Koš však musí mít povolen příslušný druh účtu
(ambulantní, V/O) .

Změny pro správce

[SPLAN] Naplánované úlohy

● Byla vytvořena úloha AGELPORT pro export dat do AGEL Partner Portálu. Üloha exportuje vý-
sledky vyšetření vybraných žadatelů.

● Byla vytvořena úloha IMPOCK pro import číselníků eOčkování.

● Úloha PROHLNEZ pro mailové informace o nezpůsobilých prohlídkách byla upravena. Více viz
help.

[SOD] Ordinace/oddělení

● Zrušena položka Kraj. Kraj se zadává pouze v [SZZ] Zdravotnická zařízení.

● Cílové pracoviště v žádankách je přístupné bez ohledu na parametr oddělení.

[SUK] Účtovací koše

● Kontrola smluvních výkonů rozšířena i na smluvní ZP (dříve nešly smluvní výkony u smluvních ZP
definovat).

● Z kontrol smluvních výkonů zrušeny automaticky správné výkony 99999, 00974, 13000 (vyřazeny
z číselníku nebo už jsou nastavené u provozovatelů). Kódy 09543 a 01543 platí automaticky pouze
pro klasické ZP.
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● Kódy 09543 a 01543 se u smluvních ZP dogenerovávají pouze jsou-li nastaveny ve smluvních výko-
nech u koše.

[SP] Parametry celého systému

● Nová záložka PACS. Podpora pro posílání HL7 žádanek a nálezů do ePACSu.

● Byla přidána položka URL služby pro přenos souborů Meditelem, která umožňuje výrazně rychlejší
přenos souborů mezi serverem a klientem.

[SC] Číselníky systému

● Číselník plátců umožňuje definici štítků pro snazší filtrování záznamů.

● ZP - dávky – šablony:

◦ přidáno číslování šablon,

◦ ZP předělána na povinnou a seznam, DP je též povinný.

[ML] Manažerské přehledy – lékařská data

● Do přehledu vystavených žádanek doplněny sloupce Účtů, Body a Druh vyžádané péče.

[MU] Manažerské přehledy účtování

● Nová sestava  MU(3-22) Úhrada za ambulantní odbornost v roce 2022.

● Zrušeny sestavy:

◦ MU(3-2) Přehled ošetřených ambulantních pacientů u ZP.

◦ MU(3-4) Seznam unikátních pojištěnců u odborných lékařů a ZP.

◦ MU(3-5) Hospitalizační průměry pro ZP.

◦ MU(3-6) Přehled časů nositelů výkonů v ambulantním zařízení.

◦ MU(3-7) Přehled časů nositelů výkonů v ambulantním zařízení-varianta 2

◦ MU(9)  Práce s unikátním pojištěncem a výkazem E(MZ)6-12.

[USDK] Práce s dávkami pro ZP - kontroly

● Zrušena úloha Kontrola dlouhých hospital. účtů.

● Zrušena úloha Přepočet oš. dnů a pásem.

[AZ] Práce s jedním zdravotním záznamem

● Výběr pomocí tabulek nahrazen vstupním formulářem. Seznamy oddělení a seznamy id záznamů ob-
sahují pouze prvky existující u daného pacienta.

Systém
● Původní verze obecného filtrování tabulek byla až na výjimky nahrazena novou variantou obecného

filtru.
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