AB 5.19.1 versija

Izmaiņu pieprasījumi/
ierosinājumi nākamajām versijām/
uzlabojuma ierosinājumi
1. Aprēķini
a. Jauna forma līgumcenu importam un eksportam.
2. Atskaites
a. Atskaišu (MP659, MP661, MP662, MP663) meklēšanas filtros, izvēles no
saraksta “Rindu veids” vērtības kārtot alfabētiskā secībā pēc nosaukuma.
b. Atskaite ST076 papildināta ar pavadoņa gultas dienas ielasīšanos, ja
stacionārajā kartē pievienota manipulācija “60107”.
c. Atskaitē RE670 tiek attēloti korekti dati.
d. Ja kalendārā uz vienu to pašu laiku pierakstīts vairāk kā viens pacients,
tad atskaitē RE050vca drukājas informācija par visiem nevis vienu
pacientu.
e. Atskaites ST604 kolonna “Samaksa” papildināta ar vēl divu aprūpes
līmeņu dienas un nakts likmes rēķināšanu.
f. Atskaitē RE721 veikti uzlabojumi:
1) kolonnai "Pierakstu skaits" mainīts nosaukums uz "Vizīšu skaits";
2) kolonnā “Apmeklējumu skaits” tagad tiek skaitīti pierakstītie pacienti
periodā, gan tie kas ieradušies, gan tie kas nav ieradušies;
3) kolonnā “Faktiskais laiks” tiek skaitīti ieradušies pacienti periodā.
g. Atskaitē RE718 jauna kolonna “Palāta”, kurā tiek ielasīta aktuālā palāta,
kurā pacients atrodas.
h. Veidojot atskaiti RE722 no plānošanas kalendāra, kolonnā "Apraksts" tiek
ielasīts kļūdu paziņojumus, no plānošanas kalendāra kopsavilkuma.
i. Atskaitēs RE718, RE720, RE721 paplašināta galvene, lai ielasītos pilns
iestādes nosaukums.
j. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā (MK noteikumi Nr.555) atskaitēs
mainīta frāze "Pacienta iemaksa" uz "Pacienta līdzmaksājums".
3. Auditācija
a. Sesija tiek atbrīvota un darbība auditēta, ja lietotājs pēc pieslēgšanās
nospiež “Atcelt” vai aizver ar “x” kādai no izvēlēm: profils, struktūrvienība,
līgumattiecības, loma.
4. Brivās atskaites
a. Datu analīzes sadaļa “Vizuālā diagnostika” papildināta ar jaunu
parametru “Nosūtījuma informācija”.
5. DAM dokumenti

a. DAM dokumentu sarakstā kontrolī “Dokumentu satura tipa izvēle”
vērtības ir sakārtotas alfabēta secībā augoši. Ja peli uzbīda uz simbolu,
kas simbolizē cik dokumenta satura tipi no saraksta ir atzīmēti, tad
parādas paskaidrne, kurā uzskaitītas atzīmētās saraksta vērtības.
b. DAM dokumentos diagnožu blokos kreisajā pusē rāda meklēšanas lauku,
kurā var atrast diagnozi, un tam labajā pusē lauku, kurā var norādīt
diagnozes tipu.
c. Visām dokumenta statusu maiņu pogām ieviestas attiecīgas statusu
ikonas.
d. Papildināta DAM dokumenta validācija - "Validēt ambulatorā nosūtījuma
dokumentu", ar grūtniecības nedēļas ierobežojumiem (0-44 nedēļas) un
ja norādīta pazīme par steidzamību, tad obligāti jābūt norādītam arī
steidzamības pamatojumam.
6. Darba laiku definēšana
a. Darba laiku ģenerēšanas formā izlabota istabu attēlošana jau definētiem
darba laikiem. Tiek attēlota aktuālā istaba, uz kuru ārstam definēts darba
laiks.
7. Denti (Zobārstniecība)
a. Zobu kartes teksta laukiem ieviesta autotekstu funkcionalitāte.
8. Diktofons / Word dokumenti
a. Kasē drukājot maksājumu, gadījumos, kad čeka numurā ir atstarpe,
novērsta ID kļūdas izmešana.
b. Saglabājot MS Office Word šablonu, lietotājs tiek brīdināts par to, ja kāds
cits lietotājs paralēli veicis izmaiņas dokumentā.
c. Diktofonā, noformētāja cilnē pēdējo darba uzdevumu noformējot, tas tiek
izņemts no šī skata.
d. Diktofonā pievienojot komentāru darba uzdevumam, kam statuss ir “Tiek
noformēts”, netiek mainīts darba uzdevuma statuss.
e. Diktofonā, dispečera cilnē, var pārbīdīt (piešķirt) darba uzdevumu
noformētājam.
f. Diktofonā, audio dokumentu cilnes logā “Diktātu pievienošana” pacientam
var piesaistīt nosūtījumu.
g. Diktofonā, dispečera cilnē nododot darba uzdevumu noformētājam, tas
tiek izņemts no šī skata.
9. DNL (e-DNL)
a. Ja kā cēlonis tiek norādīts pirmsdzemdību vai pēcdzemdību periods, tad
sistēma aizpilda lauka “Līdz“ vērtību ar noklusēto vērtību. Ja lietotājs
nomaina lauka “Līdz” vērtību, tad izmaiņas paliek spēkā arī pēc
dokumenta saglabāšanas.
10. Dokumentu veidošana
a. Stacionāra kartē atkarībā no pacienta vecuma, vecumu rāda gados,
mēnešos vai dienās. Pacientiem no viena līdz diviem gadiem vecumu
izsaka gados un mēnešos.
11. Iestatījumi

a. Pogai pacienta kartiņā - "Kopēt uz faktisko" izveidots atsevišķs
iestatījums, kas ieslēdz vai izslēdz pogas rādīšanu un funkciju.
a. Mainīts iestatījuma nosaukums uz “Neļaut saglabāt talonu, ja tāds jau
eksistē iepriekšējo 30 dienu periodā, ar tādu pašu diagnozi, epizodes tipu
1,2,3,5,6 un specialitātes kodu (kodus atdalīt ar semikolu)”. Līdzīgiem
taloniem, ja līgumattiecības sakrīt un beigu datums ir norādīts, tad nav
jāvar saglabāt otrais ambulatorais talons, bet ja beigu datums nav
norādīts, tad talonu var saglabāt, bet ir paziņojums. Ja līgumattiecības
nesakrīt, tad talonu var saglabāt, bet ir paziņojums.
12. Ilgtermiņa rindas
a. Iespējams drukāt Word šablonus.
13. Integrācija ar ārējām IS
a. Ārsta Birojs integrēts ar In-Out rindu sistēmu (HTML logs).
b. Ārsta Birojā pieejama jauna sadaļa, kurā var verificēt zāles NMVS
sistēmā.
c. LABIS manipulāciju importa metode papildināta ar validāciju, kas
pārbauda manipulācijas pēc ārējā identifikatora. Pie manipulāciju importa
tiek pārbaudīts ārējais identifikators, ja tāds jau eksistē datubāzē,
manipulācija atkārtoti netiek saglabāta.
14. Kalendārs
a. Kad eVeselības punktā tiek uzsākts pieraksta pakalpojumu apmaksas
process, tad Ārsta Birojā kalendāra pieraksts tiek iesaldēts uz laiku līdz
15 minūtēm.
15. Klasifikatori
a. Jauns klasifikators E-veselības nosūtījumiem - "Nosūtīšanas iemesls",
kurā var norādīt nosūtījuma veidošanas iemeslus, lai aizpildītu tos
elektroniskajā nosūtījumā.
b. Jauns klasifikators E-veselības nosūtījumiem - "Nosūtījuma atcelšanas
pamatojums", kurā var norādīt nosūtījuma atcelšamas iemeslus, lai
norādītu tos atceļot elektronisko nosūtījumu.
c. Logā “Apdrošinātāju eksports” pēc pogas “Dzēst eksportētas
manipulācijas” nospiešanas parādas paziņojums, kas informē lietotāju,
vai darbība ir veiksmīgi izdarīta.
d. Nodaļu klasifikators papildināts ar kolonnām “Stacionārs” un “Klīnika” un
abi lauki pievienoti stacionēšanās un uzņemšanas XML.
e. Veicot izmaiņas filiāļu sarakstā, līgumattiecību sadaļa atjaunojas.
16. Kontroļi
a. Stacionāra kartē, ambulatora talonā un kartē ir iespējams līgumattiecības
kontrolī meklēt pēc "Ārsta identifikatora vai uzvārda".
17. Kvīšu reģistrs
a. Izveidoti iestatījumi un lomu atļaujas darbības nodrošināšanai.
b. Papildināti klasifikatori: kases, maksas pakalpojumi.
c. Izveidota forma kvīšu numuru intervālu pārvaldībai un jaunu elektronisko
kvīšu numuru intervālu reģistrēšanai.

d. Izveidots automātisks process elektronisko kvīšu intervālu atzīmēšanai
par izlietotu.
e. Izveidota forma kases darbības uzskaitei, tajā skaitā dialogs maiņas
naudas ielikšanai un inkasētās naudas izņemšanai.
f. Izveidota funkcionalitāte automātiskai čeku drukāšanai atkarībā no
datoram pievienotā printera.
g. Izveidota izdruka uz CHD printera.
h. Izveidota funkcionalitāte naudas lādes atvēršanai.
i. Izveidota funkcionalitāte klienta displeja pieslēgšanai un čeka
informācijas atrādīšanai.
j. Papildināta datu atlase ar HASH apmaksas drukāšanai word.
k. Izveidota funkcionalitāte kvīts numuru izgūšanai veicot maksājumu.
l. Izveidota funkcionalitāte brīdinājuma e-pasta nosūtīšanai un ziņas
nosūtīšana kļūdu ziņapmaiņas grupai (ĀB).
m. Izveidota funkcionalitāte kases maksājumu veikšanai izmantojot
elektroniskās kvītis.
n. Izveidota funkcionalitāte rēķina apmaksas veikšanai paņemot
elektroniskās kvīts numuru.
o. Izveidota funkcionalitāte izmantotas elektroniskās kvīts anulēšanai.
p. Izveidota funkcionalitāte kontroles datnes izveidošanai.
q. Izveidota funkcionalitāte HASH kontroles summas ģenerēšanai veicot
apmaksu izmantojot elektroniskās kvītis.
r. Izveidots rīks kontroles datnes kontrolei (paredzēts VIDam).
s. Izveidota XML datnes ģenerēšana datu eksportēšanai uz VIDu.
t. Izveidota Pazīme par iekļaušanu GID, veicot maksājumu no kases un
aprēķina.
u. Pazīme par iekļaušanu GID izmantošana, ģenerējot XML datni VIDam.
v. Izveidota lietotāja instrukcija un HASH algoritma apraksts VIDam.
w. Ierobežota tiesība “Maksājuma kases maiņa” kvīšu funkcionalitātes
gadījumā.
18. Laboratorija
a. Apstiprinātam pārskatam ir iespējams atvērt pārskata konstruktoru
gadījumos, kad testi tiek veikti identificējošam objektam ar lielu apjomu
vēsturisko datu.
a. No laboratorijas nosūtījuma tiek nodota lauka “Noņemšanas sistēma”
informācija uz svītrukodu printeri. Drukāšanas nodrošināšana.
19. Nosūtījumi
a. Diagnostiskās radioloģijas nosūtījuma informācija uz iekārtas darba
staciju tiek sūtīta atkarībā no vēlamā izmeklējuma datuma.
b. Saglabājot nosūtījuma izmeklējumu obligāti jānorāda galvenais veicējs.
20. Pacients
a. Pacienta kartes lauks “Pilsonība” pārsaukts uz “Valsts piederība”. Ja šajā
laukā ir norādīta vērtība “LV”, tad lauks "Ārzemnieka identifikators" kļūst
neaktīvs.

b. Pacienta kartē, uzņemšanas sadaļā var kārtot ierakstus pēc kolonnu
vērtībām augoši vai dilstoši.
a. Pacientu kartes “Aprēķini” cilnē veciem rēķiniem rāda korektu summu
(Eur).
21. Stacionāra karte
a. Ja izslēgta filtrēšana pēc citiem kritērijiem, stacionārajai kartei pievienotās
manipulācijas attēlojas pievienošanas secībā.
22. Tāfele
a. Tāfele papildināta ar jaunu funkciju - komenāra pievienošanas funkciju
"Šodien izrakstās".

