AB 5.24 versijas izmaiņu apraksts
Versijā iekļautās izmaiņas, kas var ietekmēt pašreizējo funkcionalitāti:
Papildināta formas "Kases žurnāls" funkcionalitāte.
Svarīgi: Pēc versijas maiņas nauda tiks glabāta atsevišķā kolonnā datu bāzē, tas nozīmē, ka nomainot versiju
jāpārliecinās, ka visa maiņas nauda ir izņemta, lai pēc versijas maiņas var sākt lietot jauno funkcionalitāti.
Rindiņā "Beigu atlikums" tiek rādīta aktuālā maiņas naudas summa: "Maiņas nauda" no jaunās kolonnas.
Jauna poga naudas lādes dialoga logā “Maiņas naudas izņemšana no lādes”.
Ārējie dokumenti: Jauna funkcionalitāte EGL testēšanas pārskatu izgūšanai un papildinājumi Centrālās Laboratorijas
pārskatu izgūšanai.
Svarīgi: ja tiek lietota Centrālās laboratorijas pārskatu izgūšana, tad līdz ar versijas maiņu, nepieciešams ieķeksēt jaunu
pazīmi, lai izgūšana strādātu: Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Dokumentu konfigurācija -> ... -> atbilstošais
dokumenta satura tips -> Pazīmes -> "Centrālās laboratorijas dokuments", jāieķeksē. (Skat. zemāk "Konfigurācija", 5.b.)
1. Ambulatorais talons
Ir papildināta ambulatoro talonu kļūdu pārbaude ar dienas stacionāra pacienta grupas kodu K8.
a.
b.
Ambulatoro talonu meklēšanā ar kļūdām, labots kļūdas paziņojums gadījumos, kad epizodes sākuma datums ir mazāks
par hospitalizācijas sākuma datumu un epizodes beigu datums ir lielāks par izrakstīšanas datumu (hospitalizācijas
periods ir pa vidu ambulatorai epizodei), tiek attēlots paziņojums "Brīdinājums - epizodes laikā eksistē hospitalizācija".
Veikti labojumi, ja ieķeksēts iestatījums Iestatījumi -> Ambulatorais talons vai Zobārstniecības talons -> Numuru
c.
ģenerēšana (Filiāļu režīms), sērijas lauks ambulatorajā talonā paliek aktīvs un tajā var ieskenēt talona svītru kodu. Ja
ieķeksē iestatījumu, tad neaktīvs un izķeksēts paliek esošais iestatījums "Vērtību atcerēšanās - Sērija". Kā arī šim
iestatījumam tiek noņemta funkcionalitāte.
Ambulatoro talonu un stacionāra karšu izmaksu aprēķins papildināts ar nosacījumu, ka pacienta līdzmaksājums par
d.
uzskaites dokumentiem, kuros sākot ar 05.03.2020 norādīta pacientu grupa C19, tiek attiecināts uz valsti.
2. Aprēķini
Konstatēti gadījumi, kad aprēķinā poga "Apmaksāt" ir aktīva, lai gan rēķins ir pilnībā apmaksāts. Veikti uzlabojumi, lai
a.
poga ir neaktīva, pilnīgi apmaksātam aprēķinam visos gadījumos.
Ģenerējot aprēķinu vai maksājumu no stacionārās kartes vai ambulatorā talona, tajā ielasīsies tā pati apdrošināšanas
b.
kompānija, kura norādīta saistītajā dokumentā.
3. Atskaites
Veikta kodu maiņa sagatavotajām atskaitēm - gada pārskatiem.
a.
ST731 uz GP603
ST732 uz GP501
ST733 uz GP601
ST734 uz GP602
ST735 uz GP503
ST736 uz GP502
ST737 uz GP301
ST738 uz GP305
ST739 uz GP304
ST740 uz GP307
ST741 uz GP303
b.
Atskaitē MP214 veikti labojumi. Ja aprēķinā viens un tas pats pakalpojums ir pievienots vairākas reizes, tad atskaitē
MP214 summu un skaitu attēlo vienu reizi (par kopējo aprēķinā pievienoto pakalpojumu skaitu un summu).
Atskaitē MP083 atspoguļo reālās darbības konkrētajā kasē, konkrētajā dienā;
c.
Gadījumos, ja kvīts apmaksa ir veikta datumā Nr.1 un anulācija datumā Nr.2, katru notikumu attēlo vienu reizi - tajā
dienā un kasē, kad ir veikta konkrētā darbība;
Gadījumos, ja kvīts apmaksa tiek veikta vienā dienā, kasē Nr.1, bet čeka anulācija kasē Nr.2, atskaitē katru notikumu
attēlo tikai konkrētajā kasē, kurā veikta darbība;
Gadījumos, ja kvīts apmaksa un anulācija tiek veikta vienā dienā, vienā kasē, atskaitē pie konkrētās kases attēlo abus
notikumus;
Ir mainīta attēlotā informācija laukā - Datums - atskaitē norāda konkrētajā dienā veiktās darbības kasē (notikumus),
attiecīgi tiek ņemts vērā kvīts apmaksas datums vai kvīts anulācijas datums.

d.

Atskaite VCA658B, meklēšanas filtrs "Kasieris", labots, lai gadījumā ja eksistē vairāki lietotāji ar vienādiem personas
kodiem un izvēloties vienu no šiem lietotājiem, atskaite atlasa darījumus par visiem šiem lietotājiem.

e.

f.

g.

h.
i.

Atskaitē VCA658B mainīts maiņas naudas skaitīšanas algoritms - kolonnas "Inkasētā nauda - maiņas nauda" saturs tiek
ielasīts no kases žurnāla darbības "Maiņas naudas izņemšana no lādes", pret attiecīgo dienu, kad darbība veikta.
Sekojošās atskaitēs veikti uzlabojumi, pagarinot skaitļu lauciņus:
SD315 Stacionāra nodaļu veiktais darbs,
SD315k Stacionāra nodaļu veiktais darbs,
SD318 Stacionāra nodaļu veiktais darbs (pa nodaļām),
SD318g Stacionāra nodaļu veiktais darbs (pa nodaļām) ar grupēšanu,
SD323 Ķirurģiskā darba analīze pa operāciju veidiem TOS 4.tabula,
SD324 Ķirurģiskā darba analīze pa operāciju veidiem (pa nodaļām) TOS 4.tabula,
SD330 Ķirurģiskā darba analīze (7.tabula),
SD601 Stacionāru karšu kopsavilkums pa apmaksas veidiem,
ST064 Stacionāru karšu saraksts ar apmaksām,
ST110 Izrakstīto slimnieku sadalījums pa vecumgrupām,
ST162 Atskaite par hospitalizācijas veidiem.
Jauna atskaite MP658 - "Kases ieņēmumi". Atskaite ielasa datus no kases moduļa (Resursi->Kase), kases žurnālā veiktos
maksājumus kvīšu režīmā. Šobrīd netiek ņemtas vērā anulācijas, kas veiktas ar "Atmaksa ar pārskaitījumu". (Skat. zemāk
"Konfigurācija", 3.g.)
Atskaitē VCA655 labota summas apaļošana aprēķiniem, kas apmaksāti kā ātrie čeki (bez pacienta), uz tādu pašu principu
kā aprēķinā.
Gada pārskatā GP502 veikti labojumi datu atlases algoritmā, manipulāciju skaits tiek ieskaitīts atbilstoši to norādītajam
skaitam uzskaites dokumentā.

4. Brīvas atskaites
Pievienots jauns datu analīzes atskaites tips ar nosaukumu "Pacients, faili, brīdinājuma piezīmes".
a.
Lai lietotājiem būtu piekļuve pie jaunā datu analīzes skata - piešķiramas tiesības Resursi -> Pārskati -> Datu analīze ->
Pacients, faili, brīdinājuma piezīmes.
Datu analīzes atskaites tipam "Čeki, manipulācijas" pievienota jaunas kolonnas:
b.
[Pacienta deklarētās adreses pasta indekss],
[Darbavieta],
[Pacienta mājas tālrunis],
[Pacienta mobilais tālrunis].
Datu analīzes atskaites tips "Gultu fonds, brīvās/aizņemtās gultas" papildināts ar atlases parametriem no apgabala
c.
"Stacionāra kartes, kustības": Profila kods un Profila nosaukums.
Resursi -> Pārskati -> Datu analīze -> 'Gultu fonds, brīvās/aizņemtās gultas' veiktie uzlabojumi:
d.
1) jauns atlases parametrs "Brīvās gultas pēc profiliem", kas rēķina neaizņemtās gultas katrā profilā (nedalot pa
dzimumiem);
2) ja nodaļās visas palātas ir ar dzimumu "Kopīga", tad tiks ielasīts arī Profila kods un nosaukums;
3) parametrs "Gultas pēc profiliem" attēlo gultu skaitu atbilstoši konkrētajam profilam.
5. Cits
a.

Labots, lai forma "Pieslēgumu statistika" un atskaite "ADM617" datus lasa gan no primārās, gan no (rezerves) paralēlās
audit datu bāzes.

b.

c.
d.

Ārējie dokumenti: Jauna funkcionalitāte EGL testēšanas pārskatu izgūšanai un papildinājumi Centrālās Laboratorijas
pārskatu izgūšanai. Svarīgi tiem, kas lieto Centrālās lab. pārskatu izgūšanu - līdz ar versijas maiņu, nepieciešams ieķeksēt
jaunu pazīmi, lai izgūšana strādātu: Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Dokumentu konfigurācija -> ... -> atbilstošais
dokumenta satura tips -> Pazīmes -> "Centrālās laboratorijas dokuments", jāieķeksē. (Skat. zemāk "Konfigurācija", 5.b.)
Tāfeles iestatījumi (Iestatījumi -> Tāfele -> Pacienta vārda un uzvārda attēlojums) papildināti ar papildus pacienta vārda
un uzvārda attēlojuma opcijām: "Vārds U.", "Vārds. Uzv".
Iestatījumi -> Ziņapmaiņa
Grupā "Īsziņu sūtīšana (Globāls)" pievienots jauns iestādes līmeņa iestatījums "Ziņu sūtīt bez latviešu diakritiskajām
rakstzīmēm".
Ja iestatījuma izvēles rūtiņa atzīmēta - nosūtāmā ziņojuma teksts tiek pārveidots, neizmantojot latviešu diakritiskās
zīmes.

6. Diktofons/Word dokumenti

a.

Veidojot ierakstu Diktāta ierakstīšanas logā, paralēli atverot Word dokumentu, mainīts diktāta pogu nosaukums [Apturēt] uz [Pauze], [Pārtraukt] uz [Izveidot ierakstu].

7. DNL (e-DNL)
Veiktas izmaiņas, nodrošinot iespēju sagatavot DNL B bērnu vecākiem (aizbildņiem) par bērniem, kuriem diagnosticētas
a.
smagas saslimšanas un to kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.
DNL B veiktas vizuālas izmaiņas, laukos, kuros līdz šim bija norādīts bērna vecums "14.gadi" aizvietots ar "18.gadi", tā
pat izmaiņas veiktas arī loģisko pārbaužu paziņojumos, kuros līdz šim bija norādīts bērna vecums "14.gadi" tas ir
aizvietots ar "18.gadi".
Papildus izmaiņas veiktas arī gadījumos, ja dokumentu filtru joslā izvēlēts pacients līdz 18. gadu vecumam, DNL B tas tiek
ielasīts pacientu laukā "Bērns".
8. Integrācija ar ārējām IS
Jauns serviss PatientListByPhoneGet ārējo sistēmu lietošanai.
a.
Serviss pēc telefona numura atrod un atgriež pacientu datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, pazīme vai
pacients ir anonīms un brīdinājuma piezīmes).
Papildināts Meditec DICOM Modality worklist servisa apstrādājamo un atgriežamo lauku saraksts (ja iekārta to
b.
pieprasa):
* 0010,1030, kurā tiek norādīts nosūtījumā norādītais pacienta svars
* konfigurācijas failā norādītā tagā iespējams atgriezt nosūtījuma laukā "Izmeklējums" norādīto vērtību. Lai to izdarītu
konfigurācijas fails papildināms ar ierakstu <StudyDescription_Tagvalue="0032,1060" />, kur atribūta Value vērtība ir
vēlamais tags
Lai strādātu jaunā DICOM Modality worklist servisa versija konfigurācijas fails ar atslēgu "StudyDescription_Tag"
papildināms obligāti.
9. Kalendars
Jauna cilne kalendāra pierakstā "Pieraksta vēsture", kurā tiek attēlotas darbības, kas veiktas ar pierakstu.
a.
Izveidojot jaunu pierakstu tiks uzlikti 2 statusi - "Rezervēts" un "Izveidots", labojot pierakstu (saglabājot), tiks piešķirts
statuss "Labots", dzēšot - "Dzēsts".
Ģenerējot tukšos pierakstus, statuss būs "Rezervēts".
Kopā ar statusu tiks saglabāts arī statusa piešķiršanas laiks un lietotājs, kurš veicis darbību.
Izmaiņas gan parastajā, gan plānošanas kalendārā.
Ārējiem pierakstiem kā pieraksta izveidotājs tiek norādīts MediCloudLietotājs.
Cilne kļūst redzama ieslēdzot atsevišķu tiesību. (Skat. zemāk "Konfigurācija", 9.a.)
Uzlabota kalendāra "Meklēt pēc virsraksta" funkcionalitāte, ja ieslēgts vai nav ieslēgts filiāļu režīms.
b.
1. Ja ieslēgts filiāļu režīms, meklētājs meklē starp visām filiālēm, neatkarīgi no struktūrvienības, kurā lietotājs ielogojies.
Meklētājs atlasīs visu filiāļu pierakstus, kas atbilst norādītajiem meklēšanas kritērijiem un parādīt darba laiku fonā, ja tiks
izmantota funkcija "Parādīt kalendārā".
2. Ja izvēlētajai lietotāja struktūrvienībai piesaistīta filiāle un ja meklētājā atrasts pieraksts, kas piesaistīts lietotāja
struktūrvienībai, tad pierakstu var atvērt.
3. Ja izvēlētajai lietotāja struktūrvienībai piesaistīta filiāle un ja meklētājā atrasts pieraksts, kas nav piesaistīts lietotāja
struktūrvienībai, tad pierakstu var atvērt.
4. Ja izvēlētas "Visas filiāles" un ja meklētājā atrasts pieraksts, kas nav piesaistīts lietotāja struktūrvienībai, arī tad
pierakstu atvērt var.
5. Ja filiāļu režīms ir izslēgts, tad arī meklēšana notiek iestādes/filiāles ietvaros. Tos pierakstus, kas nav veidoti lietotājam
piesaistītajā struktūrvienībā (filiālē) tikai attēlos, atvērt nebūs iespējams.
Citu un savu filiāļu pierakstus var atvērt, bet labot (saglabāt izmaiņas) var tikai tad, ja fonā atvērts atbilstošais darba
laiks.
Labota kļūda kalendāra pierakstā, lai ar peles labo taustiņu var paslēpt eVeselības dokumentu cilni.
c.
10. Kase
a.
b.

Iestatījumā (Administrēšana -> Iestatījumi -> Kase -> "Gid ķekša noklusētā vērtība") veikts labojums, šim iestatījumam
var ielikt tikai 2 vērtības - ieķeksēts un izķeksēts. Noņemta trešā vērtība - nenoteikts.
Labojot jau apmaksātu kases čeku, vairs netiek mainīta kase atbilstoši tam, kāda tā ir norādīta lietotājam, kurš veic
labošanu.

11. Kases žurnāls

a.

b.

Administrēšana => Iestatījumi (AB) => Lietotāja iestādes => PAY izveidots jauns iestatījums "Kases žurnāls. Naudas
izņemšana (inkasācija) no lādes"
1. Poga “Saglabāt un drukāt”, ja iestatījumos veikta atzīme un izvēlēta šī iespēja, tad Resursi =>Kases žurnāls =>Atvērt
naudas lādi => Dialoga logs => Poga Naudas izņemšana (inkasācija) no lādes => rāda tikai pogas “Saglabāt un drukāt” un
“Aizvērt”;
2. Poga “Saglabāt”, ja iestatījumos veikta atzīme un izvēlēta šī iespēja, tad Resursi =>Kases žurnāls =>Atvērt naudas lādi
=> Dialoga logs => Poga Naudas izņemšana (inkasācija) no lādes => rāda tikai pogas “Saglabāt” un “Aizvērt”.
Pēc noklusējuma visiem lietotājiem iestatījuma lauks ir aizpildīts ar noklusēto vērtību "Saglabāt".
Iestatījums attiecas arī uz pogu "Maiņas naudas ielikšana lādē" un "Maiņas naudas izņemšana no lādes" darbību (t.i
saglabāšanas vai čeka drukāšanas funkciju).
Papildināta formas "Kases žurnāls" funkcionalitāte.
1. Svarīgi: Pēc versijas maiņas maiņas nauda tiks glabāta atsevišķā kolonnā datu bāzē, tas nozīmē, ka nomainot versiju
jāpārliecinās, ka visa maiņas nauda ir izņemta, lai pēc versijas maiņas var sākt lietot jauno funkcionalitāti.
2. Rindiņā "Beigu atlikums" tiek rādīta aktuālā maiņas naudas summa: "Maiņas nauda".
3. Jauna poga naudas lādes dialoga logā “Maiņas naudas izņemšana no lādes”. Nav atļauts izņemt maiņas naudu, kas
lielāka par ielikto. Ja ielikšanas darbība veikta vairākas reizes pēc kārtas, maiņas nauda summējas. Izņemtā summa tiek
attēlota kolonnā “Skaidra nauda izņemta”.
4. Iespējama maiņas naudas inkasācijas čeka drukāšana.
(Skat. zemāk "Konfigurācija", 11.b.)

12. Klasifikatori
Uzlabots līgumcenu klasifikators, lai, manuāli labojot, līgumcenās būtu paziņojumi par nekorektu datumu lauku
a.
aizpildīšanu. Pēc validācijas nekorektās vērtības paliek redzamas formā atkārtotai labošanai.
Automātiskajā līgumattiecību importā veiks uzlabojums, lai gadījumos, kad tiek noslēgta viena no vairākām
b.
līgumattiecībām piesaistītajām filiālēm, tad netiek uzlikts beigu datums visai līgumattiecībai.
Automātiskajā līgumattiecību importā veikts uzlabojums - līgumattiecības sākuma datumu gadījumos, kad tiek veidota
c.
arī iestāde, norādīs nevis mēneša 1. datumu, bet iestādes sākuma datumu.
13. Kvīšu režīms
Izveidota naudas inkasācijas izdruka (e-kvīts), kurā tiek norādīta inkasētā summa, datums, laiks, inkasācijas veicējs, Kases
a.
numurs. Ir nodrošināta iespēja e-kvīti izdrukāt arī Kristāla formā.
Labots kvīšu audits, lai tiktu auditētas gan veiksmīgās, gan kļūdainās darbības - gan kvīšu kristālu drukāšanai, gan
b.
drukāšanai no kvīšu printera.
Kvīšu termālajiem printeriem ierobežots QR kodā iešifrēto simbolu skaits - CHD printerim uz 250 simboliem, Citizen
c.
printeriem uz 250 simboliem. Ja informācijas ir vairāk, drukā kvīti bez QR koda.
Uz termālā printera kvīts mainīts teksts: "Kvīts Nr. reģistrācijas datums VID:".
d.
Ergo QR koda drukāšanas nosacījumu papildinājums - gadījumos, ja kāds pakalpojuma kods satur tādus simbolus, kas
e.
nav paredzēti Ergo šifrēšanas nosacījumos, tad QR kodu netiks drukāts.
f.
Kontroldatnes atrašanās vietai mainīta struktūra: galvenā mape - iestādes kods, apakšmapes - gads/mēnesis/diena.
g.
Apmaksājot rēķinu skaidrā naudā, kristāla izdrukā tiek atspoguļota saņemtās naudas summa un atlikums, kas kasierim ir
jāizdod.
Kristāla apmaksas izdrukas tabula ir papildināta ar laukiem:
1. Kolonna “Summa Eur” ar diviem papildus laukiem, kuros attiecīgi tiek norādīta saņemtā summa un izdodamā summa ;
2. Zem rindas “Kopā” ar nosaukuma lauku “Sk. nauda” un nosaukuma lauku “Izdots EUR”.
14. Kvotas
Datu analīzes skatā "Taloni" pievienota jauna kolonna [Kvotas grupas prognoze].
a.
15. Laboratorija

a.

b.

c.
d.

e.

Jauna funkcionalitāte laboratorijas klasifikatoros "Izmeklējumu grupas" un "Izmeklējumi <-> Izmeklējumu grupas, kas
darbināma atkarībā no eksistējošas tiesības "Rediģēt izmeklējumu grupas, kas nepieder man" apakštiesību stāvokļa.
Esošajai apakštiesībai "Atlasīt" paplašināta funkcionalitāte:
abos izmeklējumu grupu klasifikatoros ir redzamas savas un publiskās grupas;
abos izm. grupu klasif. ir aktīvs meklēšanas filtrs "Tikai manas izmeklējumu grupas";
abos izm. grupu klasif. var atlasīt, labot pievienot jaunas izmeklējumu grupas, struktūrvienības, izmeklējumu utt. savām
un publiskajām grupām;
abos izm. grupu klasif. redzamas arī tās grupas, kas pieder citiem lietotājiem (privātās);
abos izm. grupu klasif. privātās grupas var tikai atlasīt - rediģēt un dzēst nevar.
Ir izveidota jauna apakštiesība "Labot", kas ļauj redzēt un rediģēt citu lietotāju privātās grupas - veikt tādas pašas
darbības kā šobrīd var veikt savām un publiskajām grupām, piemēram, labot nosaukumu, struktūrvienību, pievienot vai
noņemt izmeklējumus utt.
Jauns kolonnas "Manas grupas" ķekša stāvoklis privātajām grupām. Grupas, kuras pieder citiem lietotājiem attēlo
ieķeksētu un neaktīvu ķeksīti kolonnā "Mana grupa", lai citi lietotāji nevarētu pārņemt lietotāju grupas. To var darīt tikai
pats lietotājs, kuram tā grupa pieder. (Skat. zemāk "Konfigurācija", 15.a.)
Novērsta kļūda universālā laboratorijas testēšanas protokola manipulāciju cilnē, kas radās brīdī, kad no protokola tika
dzēstas manipulācijas. Kļūda ir novērsta - manipulācijas dzēs var, bet pievienot jaunas šobrīd nav iespējams, uzlabojumi
sekos kādā no nākamajām versijām.
Labota laika nobīde laboratorijas nosūtījumā, kas radās, ja nosūtījumu sāka gatavot un saglabāja ar vienas minūtes
starpību.
Labots Daugavpils reģionālās slimnīcas tuberkolozes nodaļas laboratorijas testēšanas pārskats, lai pretī rezultāta soļa
vērtībai ielasītos arī vērtības, no rezultāta kolonnas. Vērtībām fonts tāds pats kā rezultātiem. Vērtība no rezultāta
atdalīta ar domuzīmi.
Ja saglabājot nosūtījumu nav aizpildīts lauks "Ārstēšanas veids", tad parāda paziņojumu. Paziņojumam izmainīts teksts
uz ''Laukam ''Ārstēšanas veids'' obligāti jābūt aizpildītam''.

16. Meklēšanas
a.
Ja Uzņemšana/Traumpunkts uzņemšanas ierakstam tiek piešķirts ambulators rezultāts (Ambulatora ārstēšana) un tam
pašam ierakstam jau ir saistīts laboratorijas nosūtījums vai no šī uzņemšanas ieraksta tiek veidots jauns laboratorijas
nosūtījums, tad laboratorijas nosūtījumā tiek izveidota saite ar uzņemšanas ierakstu un piešķirs ārstniecības veids
"Uzņemšana / amb.". Šis uzņemšanas veids tiek piešķirts tikai automātiski un tikai tajos gadījumos, ja uzņemšanas
ierakstam ielikts ambulators rezultāts, manuāli tādu norādīt nebūs iespēja. Nosūtījumu meklēšanas logā un paraugu
žurnālā, šāds nosūtījums tiks atlasīts meklējot gan pēc ambulatora, gan uzņemšanas ārstēšanās veida.
17. Nodaļu loģistika
Labots gadījums, kad nodaļas skatā mēdz neatjaunoties informācija par izrakstīšanās kustības datumu. Ja stacionārā
a.
karte ir atvērta un paralēli tiek labotas kustības un/vai manipulācijas no nodaļas skata, nodaļas skatā tiek atjaunota
informācija par izrakstīšanās datumu.
18. Plānošanas kalendārs
Uzlabota Pacienta kopsavilkuma saraksta atlasīšanas ātrdarbība plānošanas kalendārā.
a.
Plānošanas kalendārā veikts uzlabojums, lai no parastā kalendāra veiktus pierakstus būtu iespējams kopēt, neveicot
b.
kopsavilkuma atjaunošanu.
Novērsta kļūda plānošanas kalendārā, lai darba laiku sleja nepaliek iesaldēta pēc pacienta pieraksta 'pārvilkšanas'
c.
darbības.
19. Recepte (e-recepte)
Kopējot recepti vai izmantojot recepšu šablonus, gadījumā, ja lauks neiztur pārbaudi pret klasifikatora aktuālajām
a.
vērtībām, tiek parādīts paziņojums un pie neaktuālo vērtību lauka parādās brīdinājuma zīme. Ar peli uzbraucot uz
brīdinajuma zīmes tooltipā parādās paziņojums par neaktuālo vērtību.
Izmaiņas attiecas uz sekojošiem laukiem:
Ārstniecības līdzeklis;
Zāļu forma;
Pamata diagnoze/Blakus diagnoze.
Izmaiņas veiktas Parastajā un Īpašajā receptē. Gadījumos, kad recepte tiek izrakstīta uz kompensējamo medikamentu
b.
grupu vai aktīvo vielu nevis uz konkrētu medikamentu - no pieejamā daudzumu mērvienību saraksta ir dzēsta
mērvienība "Oriģināli".

c.
Ir veiktas izmaiņas īpašajās receptēs laukā "Ārstniecības līdzeklis". Gadījumā, ja maksātājs ir Valsts un laukā
“Ārstniecības līdzeklis” ir norādīts medikamenta oriģināla nosaukums lietotājiem ir pieejama jauna poga “Pārveidot par
kompensējamo zāļu grupu”. Nospiežot pogu “Pārveidot par kompensējamo zāļu grupu” receptē notiek izmaiņas :
1.laukā “Ārstniecības līdzeklis” norādīto medikamenta oriģinālo nosaukumu pārveido uz attiecīgo kompensējamo zāļu
grupu;
2.lauku “Daudzums” atbilstošajai kompensējamo zāļu grupai aizpilda ar daudzumu atbilstoši medikamenta oriģinālam,
kāds bija norādīts laukā “Ārstniecības līdzeklis”. Nepieciešamības gadījumā lauku var rediģēt;
3.lauku “Forma” aizpilda atbilstoši medikamentam kāds bija norādīts laukā “Ārstniecības līdzeklis” pirms pogas
“Pārveidot par kompensējamo zāļu grupu” nospiešanas.
d.
* Īpašā recepte - pie ārstniecības līdzekļa norādīšanas, nepieciešams aizpildīt lauku “Maksātājs”. Gadījumā, ja lauks
“Maksātājs” nav aizpildīts, lietotājam parādās paziņojums “Lūdzu norādiet maksātāju!”. Kamēr lauks “Maksātājs” nav
aizpildīts, ārstniecības līdzekli neļauj norādīt
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* Īpašā recepte - laukā “Maksātājs” norādot – Valsts, un laukā “Ārstniecības līdzeklis” ievadot ārstniecības līdzekļa
pirmos burtus atveras saraksts, kura augšpusē tagad tiek attēlotas kompensējamo zāļu grupas, pēc tam medikamentu
nosaukumi (no kompensējamo zāļu saraksta);
* Īpašā recepte - ja laukā “Maksātājs” nav norādīts – Valsts, tad laukā “Ārstniecības līdzeklis” ievadot ārstniecības
līdzekļa pirmos burtus atveras saraksts, kura augšpusē tagad tiek attēlota aktīvā viela, pēc tam medikamentu nosaukumi
(no Latvijā reģistrēto zāļu saraksta) pēc tam kompensējamo zāļu grupas un kompensējamo zāļu saraksts;
* Parastā recepte - laukā “Ārstniecības līdzeklis” ievadot ārstniecības līdzekļa nosaukuma pirmos burtus atverot
sarakstu -> saraksta augšpusē tiek attēlota aktīvā viela;
* Ir veiktas vizuālas izmaiņas laukā "Ārstniecības līdzeklis".
20. Serviss
Uzlabojumi iestatījumos ((Iestatījumi(AB) -> Iestatījumi -> Globālie/Lietotāja iestādes -> SYS -> Saglabāt log failus
a.
(dienas)), ieliekot vērtību "0", log faili netiks dzēsti.
b.
E-pasta šablonu redaktorā pievienota iespēja subjekt laukā norādīt ne tikai pacienta vārdu un/vai uzvārdu, bet arī vārda
un/vai uzvārda pirmo burtu. Šobrīd aizpildot subjekt lauka šablonu iespējams lietot šādas atslēgas frāzes:
{pat_f_name} - pacienta vārds
{pat_l_name} - pacienta uzvārds
{pat_f_name_letter} - pacienta vārda pirmais burts
{pat_l_name_letter} - pacienta uzvārda pirmais burts
Šādi veidots šablons strādā gan nosūtot laboratorijas slēdzienus, gan word dokumentus.
21. Stacionara karte
Ārstniecība -> Stacionārs -> Stacionāra karte -> cilne Jaundzimušais/-šie ir novērsta kļūda, kas veidojās saglabājot un
a.
pievienojot jaunu pacienta kustību.
22. Tiesības/autorizācija
Pārveidota lietotāja tiesību glabāšanas struktūra, aizņemot mazāku datu bāzes vietu un nodrošinot ātrdarbības
a.
uzlabojumus lietotāja pieejas tiesību rediģēšanā.
Tiesību redaktora formās lietotāja grupai piešķirtās tiesības būs redzamas pieslēdzoties izmantojot jebkuru pieejamo
struktūrvienību.
23. Vizuala diagnostika
Jauna validācija vizuālās diagnostikas nosūtījumā (RTG nosūtījums), izmeklējumu cilnē, par to, ka laukam "Doza" obligāti
a.
jābūt aizpildītam. Obligāti jānorāda "Doza", ja ir aizpildīts kāds cits no izmeklējuma saraksta laukiem, piemēram,
ķermeņa daļa, pozīcija, projekcija u.c.
24. Zobārstniecības talons
a.
Zobu virsmām, kuras jānorāda zobārstniecības talonā, pielāgots jauns klasifikators "Zoba virsma". Turpmāk lietotājiem
pašiem ir iespēja papildināt un mainīt šī klasifikatora saturu. Pēc versijas maiņas klasifikators, ja līdz versijas maiņas
brīdim ir bijis tukšs, tiks automātiski aizpildīts ar vērtībām no datu bāzes, kuras iepriekš tika lietotas kā zobu virmas.
Eksportā uz VIS tiek sūtīts zoba virsmas kods, tam būtu jāatbilst nosaukumam. (Skat. zemāk "Konfigurācija", 24.a.)

Konfigurācija
Jauna tiesība atskaitei - Administrēšana -> Tiesības ... -> Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> "MP658 Kases ieņēmumi",
3.g.
jāieķeksē apakštiesība Atlasīt.
Ārējo laboratoriju (CL un EGL) dokumentu izgūšanai papildus konfigurācija:
5.b.
1. Klasifikatori -> AB -> DAM -> Dokumentu satura tipi - jāizveido katrai laboratorijai savs dokumenta satura tips ar
dokumenta tipu "Laboratorijas izmeklējuma rezultāts".
2. Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Dokumentu konfigurācija -> ... -> atbilstošais dokumenta satura tips -> Pazīmes > jāizvēlas "E. Gulbja laboratorijas dokuments" vai Centrālās laboratorijas dokuments"
Jauna tiesība tiesību kokā zem Rīki -> Kalendārs -> Kalendārs -> 'Pieraksta vēsture'
9.a.
Standarta apakštiesība - Atlasīt. Pēc noklusējuma tiesība izķeksēta.
11.b. Administrēšana -> Iestatījumi(AB) -> Iestatījumi -> .. -> PAY -> Kases žurnāls. Naudas izņemšana (inkasācija) no lādes.
Izvēloties vienu no piedāvātajām vērtībām "Saglabāt" vai "Saglabāt un drukāt", iespējams kontrolēt, kura poga pēc
noklusējuma tiks attēlota dialoga logā. Ja "Saglabāt un drukāt", tad reizē ar naudas izņemšanas darbības saglabāšanu
tiks izprintēts inkasācijas čeks.
15.a. Jauna apakštiesība: Administrēšana -> Tiesības -> ... -> Klasifikatori -> Laboratorija -> "Rediģēt izmeklējumu grupas, kas
nepieder man" - apakštiesība "Atlasīt" un "Labot".
24.a. Klasifikators zobu virsmām atrodas: Klasifikatori -> AB -> EHR -> Zoba virsma. EHR klasifikators pieejams, ja piešķirta
konkrētā licence.

