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(změny od verze 2022.04)

Souhrn
●

Oblíbené mnemokódy.

●

Možnost tvorby šablon pro nejrůznější potvrzení pomocí [APVT].

●

Hromadná generace KDAVEK registrací.

●

Úpravy položek při generaci KDAVEK a v číselníku ZP – dávky – šablony.

Změny pro uživatele
[F8] Výběr pacienta z registru
●

Při vyhledávání pacienta z celého registru je možné za jméno uvést ročník narození (stačí poslední 2
cifry).

[APK] Karta pacienta
●

Úprava formulářů žádanek a poukazů – přidání tlačítka Kopie starší žádanky. V historii žádanek
také vždy zobrazení detailu žádanky.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Ve formuláři Poukazu na léčeb. a ortop. pomůcku nahrazena volba „Hradí pacient“ rozbalovacím seznamem, který zohledňuje a umožňuje i vyšší úhradu v případech, kdy je to možné.

[ASPP] Potenciální preventivní prohlídky
●

Před výpočtem je zobrazen formulář s parametry výpočtu. Stejná úloha byla odebrána z menu
[ASP]. Možnost výběru koše v úloze se řídí dle práva ASPP+KOS nastaveného v [SPRAV].

[APVT] Volný text - zpráva
●

Možnost tvorby a tisku libovolných Potvrzení. Doplněny vzory, doplněn tisk ve tvaru samostatného
textu. Krátký samostatný návod viz „Vystavení různých potvrzení.docx“.

[USTA] Statistiky z účtů
●

●

Měsíční přehled výkonů:
◦

U odborností 001 a 002 byl na konec sestavy přidán Rozpad bodů za výkon 01543 a rozpad
bodů vzhledem ke kapitačnímu paušálu.

◦

U odbornosti 603 je na konec sestavy přidán Počet bodů za výkon 01543 a ostatní výkony pro
ZP.

Byla zrušena sestava Neplacené regulační poplatky.

[MU] Manažerské přehledy - účtování
●

Do sestavy MU(3-22) Úhrada za ambulantní odbornost a RHB v roce 2022 byla zapracována odbornost 902.
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Změny pro správce
[KREGS] Registrace pacientů u lékaře-sestavy
●

V aktuálních registracích pacientů lze hromadně odesílat SMS zprávy pacientům s vyplněným telefonním číslem.

[SC] Číselníky systému
●

V číselníku Ambul.- požadavky poukazu FT/procedury RHB lze nastavit u položek pořadí.

●

Ostatní – ceník pro cash platby a fakturaci - do ceníku zaveden Popis položky pro externí účetnictví.
Položka se využívá při exportu faktur pro plátce do účetnictví ESO9.

●

Prohlídky – plátci:
◦

●

Úloha Založení nové verze druhů prohlídek u všech navázaných firem nyní kopíruje i údaje
hlavičky Při riz.ohr.zdr. a Zvýšit cenu prohlídky bez DPH o.

ZP - dávky – šablony:
◦

Zrušeny parametry Vykázat jako opravnou, Soubor FDAVKA vytvořit automaticky.

◦

Nový parametr U paušálu zohledňovat skutečnost.

[SMNKD] Naplánované úlohy
●

U mnemokódů [UPO] a [UPK] byly definovány prohlížecí režimy. Tyto režimy doporučujeme využívat pro kategorie M5 (manažer) a M8 (manažer – lékař).

[SPLAN] Naplánované úlohy
●

U úlohy PROHLNEZ se mail o nezpůsobilých prohlídkách posílá i v případě způsobilosti 4 (pozbyl
dlouhodobě zdravotní způsobilost).

[USDG] Práce s dávkami pro ZP generace
●

Přehled KDAVEK (vyúčtování):
◦

U klasické KDAVKY byly zrušeny položky Vykázat jako opravnou, Přečíslovat doklady
(opravné doklady se přečíslovávají vždy).

◦

U KDAVKY registrací je možno zadat seznam ZP – tato vlastnost umožňuje hromadné dávkování registrací.

◦

U KDAVKY registrací byla zrušena položka Uložit jako.

Systém
●

Oblíbené mnemokódy – uživatel si může ve stromě mnemokódů přidávat oblíbené mnemokódy. Ty
jsou poté spustitelné z nabídky oblíbených mnemokódů. Uživatel může využívat nabídku oblíbených
mnemokódů jako alternativu ke stromu mnemokódů.
Může se jednat například o často používané mnemokódy, které chce mít uživatel po ruce, nebo
mnemokódy, které jsou využívány ojediněle a hůře se pamatují.
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