AB 5.12 versijas izmaiņu apraksts
Izmaiņu pieprasījumi/ierosinājumi nākamajām versijām/uzlabojuma ierosinājumi
1. Recepte
a. Mainīts veids diagnožu klasifikatora vērtību ielasīšanai Receptē, nodrošinot ātrāku jaunas
receptes atvēršanu;
b. Medikamentu meklēšanā ierakstu kārtošana notiks pēc alfabēta - pēc zāļu nosaukuma
(0025960);
c. Autotekstiem mainīti nosaukumi: “Alias” uz “Saīsināts nosaukums”, "Autotekstu
menedžeris" uz "Autotekstu pārvaldība" un "Ceļš" uz "Grupa";
d. Autotekstiem “Saīsināts nosaukums” aizpildīšana turpmāk vairs nav obligāta.
2. DNL
a. Iespēja saglabāt ārējā sistēmā izveidotu DNL, nodrošinot tās pagarināšanu vai slēgšanu ;
b. Elektroniskā turpinājuma izvēlē tiek attēlotas visas tās slēgtās lapas, aiz kurām neseko
turpinājums;
c. Ja DNL ir ar tipu "B" un veidu "Pirmreizēja" un ir atzīmēts cēlonis "Cits", tad pie
pirmreizējas saglabāšanas/apstiprināšanas tiks attēlots paziņojums ;
d. Ja tiek slēgta B lapa (periods ir mazāks par 14 dienām), kura ir turpinājums A lapai,
slēgšanas formā pie saglabāšanas tiks attēlots paziņojums ;
e. Turpmāk izvēlēties anulēšanas pamatojumu un pamatojumu nesūtīt pie speciālista būs
iespējams atkarībā no lapas tipa.
3. Recepte un DNL
a. Atverot uz e-veselību nosūtītu recepti un DNL, pēc noklusējuma kā pirmā tiek atvērta cilne
“Lokālā versija” ;
b. Receptes sagatavēs iespēja pārslēgt skatu – iestādes vai lietotāja sagataves – turpmāk tiks
saglabāts izvēlētais režīms.
4. Jaunie E-veselības dokumenti:
a. Izveidots jauns dokumenta šablons “PVK Papildinājums”;
b. Izveidots jauns dokumenta šablons “Ambulatorās vizītes pārskats”, nodrošinot iespēju
izveidot ambulatorās vizītes pārskatu bez iepriekš izveidota ambulatorā talona piesaistes;
c. Izveidots jauns dokumenta šablons “Radioloģiskā izmeklējuma apraksts”, nodrošinot
iespēju izveidot radioloģiskā izmeklējuma aprakstu bez iepriekš sagatavota slēdziena
piesaistes;
d. Dokumenta šablonam "Izmeklējuma izraksts (ar slēdziena izvēli)" mainīts nosaukums uz
"Radioloģiskā izmeklējuma apraksts (ar slēdziena izvēli)";
e. Dokumenta šablonam "Ambulatorais pārskats (ar amb.talona izvēli)" mainīts nosaukums
uz "Ambulatorās vizītes pārskats (ar amb.talona izvēli)".
5. Dokumentu saraksts
a. Izveidots jauns globāls iestatījums “Redzēt dokumentus no citām iestādēm”, ar kura
palīdzību iespējams mainīt – vai dokumentu sarakstā atļaut redzēt tikai iestādes ietvaros
veidotus dokumentus vai visus (būs redzami visi dokumenti vienā datubāzē) .
6. Uzdevumu rinda
a. Pievienota iespēja meklēt pēc statusa, uzdevuma tipa un pēc lietotāja, kurš uzdevumu
pievienojis rindai .

7. Diktofona centrs
a. Pirms ieraksta vai ieraksta brīdī tiek veikta pārbaude, vai mikrofons netika atvienots. Ja
tika, lietotājs tiek brīdināts ar paziņojumu .
8. Ambulatorais talons
a. Labots iestatījums “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):” – labots nosaukums, mainīts, lai specialitātes kodus iespējams pievienot
manuāli. Saglabājot talonu bez beigu datuma ar ieslēgtu iestatījumu, ja izpildās kāds no
iestatījumā minētajiem nosacījumiem, lietotājs tiks pabrīdināts, ka tāds talons jau eksistē.
Iestatījums mainīts uz globālu iestatījumu.
9. Atskaites
a. Atskaitē LA255 turpmāk datus grupēs arī pēc apakšiestādes;
b. Ir izstrādāta atskaite MP712 par avansa maksājumiem ;
c. Atskaitēs ST076, ST076a, ST076b, ST084 tiek attēloti vidēji svērtie rādītāji iestādē.
10. Aprēķini
a. Papildināti aprēķina XML ar “Ārstēšanās periods līdz” un iestāšanās kustības nodaļas kodu
un nosaukumu;
b. Papildināts aprēķina XML ar konkrētā maksas pakalpojuma sniegšanas datumu.
11. Laboratorija
a. Laboratorijas un Dispečera nosūtījumā turpmāk tiks attēlots nosūtītājārsta specialitātes
kods ;
b. Ieviesta iespēja, lai protokolā ielasītos manipulācijas, atbilstoši metožu klasifikatorā
norādītajam – jaunajam mērķim R;
c. Laboratorijas testēšanas pārskatā, ja rādītājs ir R114, tiek attēlotas rādītāju normu tabulas
dažādām pacientu grupām.
12. Nosūtījumi
a. Autotekstu izvēles logā pievienota iespēja izvēlēties autotekstu skatu: pēc nosaukuma vai
teksta.
13. Iestatījumi
a. Laboratorijas iestatījumu sadaļā pievienots jauna globāla iespēja pievienot noņēmējus ;
b. Iestatījumi (AB) – Dokumentu iestatījumi – pievienota iespēja saglabāt dokumentu
iestatījumus arī iestādes līmenī.
14. Uzņemšana
a. Stacionējot pacientu, dienas stacionāra (DS) kartēs automātiski tiks pievienotas atbilstošās
pacienta DS grupas. Papildināts klasifikators “Nodaļas” ar jaunu sadaļu pacientu grupām.
15. Klasifikatori
a. Klasifikatori -> Izmaksu aprēķins -> Stacionāru apmaksas nosacījumi – pievienota jauna
kolonna "Kustības".
16. Tiesības
a. AB lietotājam pievienota iespēja atzīmēt, ka lietotājs ir "Sistēmkonts" (0025428);
b. Veiktas izmaiņas, lai sistēmas lietotāja parole nesakristu ne ar vienu no piecām
iepriekšējām sistēmas lietotāja parolēm .
17. Darba laiki
a. Papildinātas validācijas darba laiku veidošanai un sūtīšanai uz portālu (pakalpojumu
nosaukumi un summas) .

18. Integrācija ar eveselībasPunkts
a. eVeselībasPunkts sistēmā turpmāk tiks attēlots apmaksas veids;
b. eVeselībasPunkts sistēmā turpmāk tiks attēloti nosūtījumi – ar un bez slēdziena.
19. Citi
a. Izstrādāts mehānisms VAT kristāla izdrukai;
b. Papildināts serviss datu apmaiņai ar grāmatvedības sistēmu Shannon ;
c. Q-Flow, sasaistot kalendāra pierakstu ar numuru, kamēr darbība netiks pabeigta, neļaus
veikt citas darbības.

Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Labots, lai var izveidot DNL, ja vienā iestādē dažādās filiālēs ārstam ir vienādas līgumattiecības ;
Labots, lai uzdevumu rinda atsāk darbu automātiski, ja iepriekš bijis pārrāvums ar datu bāzi;
Labots, lai kopētā receptē (ja kopē anulētu) netiek attēlots anulēšanas iemesls ;
Labots, lai strādā manipulāciju paku atjaunošanas poga;
Labots, lai receptē varētu izdzēst saņēmēju ;
Labots, lai pacienta kartiņā – vēsturē labojot pacienta vārdu/uzvārdu, automātiski pacienta
faktiskās adreses ATVK kods nenomainās uz “Rīga”;
g. Labots, lai stacionāra kartē tiktu attēlots ATVK kods arī tad, ja tas ir norādīts pacieta kartē vēlāk –
pēc stacionāra kartes saglabāšanas ;
h. Labots, lai diktofonu centram audio dokumentu cilnē, klikšķinot dubultklikšķi uz kolonnu
nosaukumiem, notiek datu kārtošana;
i. Labots, ja ārējam darba laikam maina istabu, kura atrodas citā filiālē, lai eVeselībasPunkts sistēmā
šāds darba laiks tiek attēlots pareizajā filiālē;
j. Labots, lai uzņemšanas ieraksta pazīme “Patvaļīgi aizgājis” tiek attēlota kolonnā “Rezultāts”;
k. Labots, lai diktofonu centrā, veidojot jaunu darba uzdevumu, poga faila pievienošanai nav aktīva,
ja nav izvēlēts neviens fails;
l. Labots, lai DNL skatīšanās režīmā nenotiktu pacienta datu salīdzināšana.

