AB 5.20 versija
Izmaiņu pieprasījumi/
Ierosinājumi nākamajām versijām/
Uzlabojumu ierosinājumi
1. Aprēķini
a. Pie zobārstniecības pakalpojumiem: pievienots “zoba numurs” un “zoba virsmas
numurs”, lai tiešsaistes apdrošinātāji varētu validēt gadījumus, kad tiek veiktas
vienādas darbības ar vairākiem zobiem
b. Kolonnā "līgumcena" tiek ielasīta aktuālā cena no līgumcenu klasifikatora
c. Gadījumos, kad aprēķinam saistītais dokuments ir stacionārā karte, aprēķinā tiek
attēlots gultu dienu skaits
d. Ātrajiem čekiem tiek saglabāts laiks (līdz sekundēm), kad tas ir ticis apmaksāts
e. Anulējot apmaksas, kas veiktas ar lojalitātes punktiem, izmantotie punkti
pacientam tiek atgriezti uz Lojalitātes kartes
f. Aprēķinu meklēšanas sarakstā pēc anulēšanas fokuss tiek atstāts uz anulēto
ierakstu
2. Kase
a. Pie izslēgta kvīšu režīma atgriezta iespēja drukāt “0” čeku
3. Atskaites
a. Atskaitē RT157 palielināts lapas numerācijas lauka garums
b. Atskaitē AD078 izdrukā lauku platums pielāgots atbilstoši ekrānā redzamajam
c. Atskaites LA959 ātrdarbības uzlabojumi
d. Atskaitē MP662 kolonnā "Tālrunis" tiek rādīts pacienta mob. tālruņa nr.
e. Labojumi atskaitēs, kurās izmantota pacienta vadīkla
f. Izveidots esošās atskaites VCA658 klons - VCA658B kvītīm, kurā dati tiek ielasīti
no aprēķiniem un ieliktās/izņemtās maiņas naudas
g. Atskaitē ST076b sakārtota Jaundzimušo datu atlase
h. Izveidota jauna atskaite LA183.1, kurā izmeklēšanas iemesls tiek rēķināts no
laboratorijas nosūtījumā norādītās pazīmes un mainīts gadījumu uzskaites
princips
4. Auditācija
a. Auditācijas pierakstu lieliem apjomiem izveidots db rotācijas risinājums
5. Brīvās atskaites
a. Brīvo atskaišu eksports papildināts ar iespēju saglabāt failus xlsx formātā
b. Datu analīzes sadaļa ‘Pacients’ papildināta ar atlases parametru “Atļaut sūtīt
SMS”
6. DAM dokumenti
a. Rāda dokumentu vēsturiskos statusus pie vēsturiskajām versijām
7. Denti (Zobārstniecība)
a. Zobu kartei, ekrānos ar mazu izšķirtspēju, pievienota vertikāla ritjosla

8. Zāļu verifikācija
a. Izveidota jauna sadaļa - NMVS zāļu verifikācija (iebūvēts i-frame). Pārvaldāma ar
grupas atļauju Resursi->Zāļu verifikācija
9. Recepte
a. Pievienota saite uz "Latvijas Zāļu reģistrs" - pieejama receptē pēc ārstniecības
līdzekļa izvēlēšanās
b. Novērsta situācija, ka receptes uz e-Veselību aizsūtās divreiz, ka arī sinhronizēta
ārējā statusa atrādīšana
10. Dokumentu šablonu veidošana
a. ABDOC šablonu konstruktors validē kolonnu skaitu šablonā, lai bloka iestatījums
nepārsniegtu visa dokumenta kolonnu skaitu
b. ABDOC šablonu konstruktorā blokam “Ārējs dokuments” papildināti iestatījumi
c. Blokā Ārējs dokuments izveidots slēdzis "Rādīt pacienta informāciju skatīšanās
režīmā"
11. Ilgtermiņa rindas
a. Papildināta darba lapa ar pazīmi "Maksas pacients"
b. Ilgtermiņu rindu cilnē “Vēsture” pievienotas lietotāja kolonnas “Lietotāja
vārds/Lietotāja uzvārds”, kurās attēlo datus par lietotāju, kurš attiecīgo statusu
piešķīris
12. Integrācija ar ārējām IS
a. Izveidota iespēja lietot In-Out rindu sistēmu
b. HL7 failu apmaiņa segmentā “PV1” papildināta ar uzņemšanas ieraksta numuru
c. LabIS serviss korekti apstrādā importējamo manipulāciju laiku
d. Palielināts Cenu eksporta BB timeout
13. Kalendārs
a. No kalendāra pieraksta atvērtā talonā spiežot pogu “Ģenerēt aprēķinu”, tas tiek
atvērts logā, nevis cilnē
14. Klasifikatori
a. Labojumi klasifikatorā "Manipulāciju pakas stacionāram"
b. Stacionāro gultu profilu klasifikatora uzlabojumi (klasifikatora pārveidošana par
trīs zīmju klasifikatoru)
15. Kvīšu reģistrs
a. Izveidota funkcionalitāte, kas atļauj veikt veco čeku anulēšanu darbojoties
elektronisko kvīšu režīmā
b. Datu atlase atverot formu "Kvīts reģistrs" – kā noklusētā vērtība atzīmēts
“Neizlietots” un atbilstošie dati tiek ielasīti atverot logu
c. Pamatojoties uz MK 96. grozījumiem par personas datiem, izveidoti iestatījumi
“GID ķekša noklusētā vērtība kasē / aprēķinā”
d. Izveidota iespēja elektronisko kvīšu režīmā norēķināties ar lojalitātes punktiem
e. Precizēts VID XML ģenerētais fails atbilstoši VID komentāriem
f. Pilnveidota Filtra "No" darbība formā "Kvīts reģistrs"
g. Novienādota manipulācijas īsā nosaukuma izmantošana kvītī, izdrukā, kontroles
datnē un VID ģenerētajā failā
h. Izveidoti iestatījumi, kas drukā kasiera vārdu, uzvārdu kvītī
i. Realizēta automātiska izdrukas atvēršana, ja CHD printeris ir izslēgts

j. Izstrādāts Filiāļu režīms elektronisko kvīšu risinājumā
16. Laboratorija
b. Laboratorijas pārskatā ielasās "Identificējošs objekts", ja nav norādīts pacients
c. Testēšanas pārskatā neielasa iepriekšējo rezultātu, ja tas iegūts viena parauga
ietvaros
d. Realizētas vizuālās izmaiņas Bauskas laboratorijas testēšanas pārskatā
f. Izolācijas protokoliem mainīti paraugu pievienošanas atlases kritēriji pēc
noklusējuma – atverot paraugu pievienošanas logu, netiek veikta atlase
g. Bakterioloģijas izmeklējumā izveidota jauna validācija - neļauj dzēst
manipulācijas, kas ir ievietotas testēšanas protokolā
h. Izveidota iespēja no nosūtījuma uz svītrukodu printera izdrukāt lauku
”Noņemšanas sistēma”
i. Pilnveidota analizatoru sūtīto rezultātu apstrāde un saglabāšana
j. Analizatoram Medap - TL: interpretācijas ārpus transakcijas
17. OVP lapas
a. OVP formā ierobežota pakalpojumu atlase multiiestāžu gadījumā
b. Izveidota validācija ar atbilstošu paziņojumu, veidojot aprēķinu no OVP lapas, ja
kādam no maksas pakalpojumiem vai specialitātēm ir ielikts beigu datums, kas ir
mazāks, par aprēķina datumu
18. Pacients
a. Ierobežotas Nosūtījuma cilnes tiesības no pacienta kartiņas
b. Pilnveidota apmeklējumu skaita lauku pārstaigāšana/ievadīšana talonā
19. Stacionāra karte
a. Pielikta cilne Nosūtījums
b. Pacienta word XML pievienoti jauni tagi pacienta vecuma aprēķināšanai
c. Ja stacionāra kartē ārstēšanās perioda beigu datums ir mazāks par šodienas
datumu, aprēķinā kā pakalpojuma datumu automātiski norāda nevis šodienu, bet
“Ārstēšanās periods līdz” datumu - pakalpojums iekļaujas ārstēšanās periodā

