Npk

AB 5.25 versijas izmaiņu apraksts
1. ABO

1.a.

Jauns lomas tips "Superlietotājs". Lomas galvenais mērķis ierobežot 'Globālo' iestatījumu ("Iestatījumi (AB)")
rediģēšanu. Superlietotāja lomas atļaujas:
Drīkst manuāli AB5 lietotāju grupai pielikt lomu ar tipu superlietotājs;
Lomu sarakstā tikai šī loma redz superlietotāju;
Lomu tipu izkrītošajā izvēlnē tikai šī loma redz superlietotāja tipu;
Drīkst redzēt, rediģēt (izņemt vai piešķirt) jauno atļauju "Piekļuve globālajiem iestatījumiem" savai un visām
pārējām lomām.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 1.a.)
2. Apmeklējumi

2.a.

MS Word XML papildināts ar jaunu sadaļu "VET apmeklējums", kas paredzēts informācijas ielasīšanai šablonā no
veterinārā apmeklējuma formas. Klasifikatorā: Klasifikatori -> Dokumenti/faili -> Svarīgie dokumenti, jauna sadaļa
"VET apmeklējums".
VET apmeklējumu forma papildināta ar pogu "Drukāt", ar kuru tiek atvērts 'Šablonu izvēlnes logs'. Šajā logā var
izvēlēties šablonus, kuriem klasifikatora sadaļā norādīts jaunais "VET apmeklējums".
3. Aprēķini
Izveidota papildus iespēja Klasifikatori -> Kase -> Maksas pakalpojumi -> Pakalpojumam norādīt pazīmi, ka tas ir

3.a.

līdzmaksājums par operācju.
Aprēķinā, kas piesaistīts stacionārajai kartei, nospiežot pogu “Pārrēķināt”, ja kopējā pacienta maksājamā pacienta
iemaksa par gultas dienu ir sasniegusi 355 Euro un pacientam stacionārajā kartē ir norādīta 15 vai 92 pacienta
grupa, līdzmaksājums par operāciju tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem.
Jaunā funkcionalitāte paredzēta valsts apmaksātajiem ķirurģiskajiem pakalpojumiem stacionārā.
4. Aprēķini/Rēķini
Ieviesta jauna validācija, pirmo reizi saglabājot/apmaksājot aprēķinu, kuram ieķeksētā lauka "Noslēgšanas datums"
vērtība neatbilst aktuālajai dienai, tiek parādīts paziņojums: "Noslēgšanas datums neatbilst pašreizējam datumam.
Vai turpināt?". Darbības: Apstiprināt - saglabā/apmaksā aprēķinu ar tādu datumu kā norādīts;

4.a.

Atcelt - atceļ lietotāja darbību un nesaglabā/neapmaksā aprēķinu. Nākošreiz saglabājot/apmaksājot vai veicot
daļējas apmaksas, brīdinājumu vairs nerāda.
Saglabājot kā jaunu noslēgtu aprēķinu, kuram ir neaktuāls datums, tiek atvērts jauns aprēķina logs, kurā
noslēgšanas datuma lauka saturs tiek iztīrīts un atjaunots uz pašreizējo datumu. Prasības ietvaros funkcija piešķirta
izmantojot pogas: Saglabāt kā jaunu, Saglabāt kā jaunu (Maksātāji), Saglabāt kā jaunu (Pakalpojumi).

4.b.
4.c.

4.d.

Veikti uzlabojumi aprēķinu numuru piešķiršanas kārtībā, lai nerastos situācijas, ka 2 paralēli veidotiem aprēķiniem
piešķir vienu un to pašu numuru.
Izveidota papildus pārbaude pie rēķina veidošanas. Ja aprēķins satur nekorektus datus, tad lietotājam tiek parādīts
paziņojums "Datubāzē konstatēta summu nesakritība, lūdzu, atkārtoti saglabājiet vai aizveriet aprēķinu un atveriet
no jauna!"
Izveidots skripts EGV (ārstniecības iestādes kods 010065212), kas no rēķina atskaites izņem Kājene (1) un Kājene (2)
esošo tekstu, un aizvieto to ar tekstu "Ja maksājuma saistības netiks apmaksātas līdz 20 .gada
.

, parādsaistību lieta tiks nodota parādu piedziņas kompānijai."
5. Atskaites

5.a.

VCA654_a veiktas izmaiņas atlases parametros un uzņēmumu saraksts sakārtots alfabētiskā secībā.
Atskaitē SD164 aprēķinu algoritmā veiktas izmaiņas - tiek izmantots nevis viens mainīgais (pacienta līdzmaksājums

5.b.

par gultas dienu) x dienu skaits, bet izveidota tabula, kur katra diena ir viens ieraksts, kas tiek reizināts ar attiecīgu
cenu.

Gadījumos, kad lietotājs ir ielogojies Ārsta Birojā ar vienu struktūrvienību, bet izmantotajai kasei ir piesaistīta cita
5.c.
5.d.

struktūrvienība, atskaitē MP083 - gan pakalpojuma apmaksu, gan anulāciju atspoguļo vienā struktūrvienībā – tajā,
kurā lietotājs ir ielogojies. (Nefiliāļu režīms)
Veikts uzlabojums atskaites MP662 meklēšanas kritērijos, lai aile "Iebraukuma datums" atlasītu iebraukuma
datumu no Ilgtermiņa rindām.
6. Brīvās atskaites

6.a.
6.b.
6.c.
6.d.

7.a.
7.b.
7.c.
7.d.

Brīvajā atskaitē "Taloni" pievienotas jaunas kolonnas: "Manipulāciju struktūrvienības kods" un "Manipulāciju
struktūrvienības nosaukums".
Datu analīzes skatā "Taloni, aprēķini, pakalpojumi, rēķini, maksājumi" pievienota kolonna "Talona manipulācijas",
kurā tiek atgriezts saraksts ar talonā iekļautajām manipulācijām.
Veikti labojumi brīvajās atskaitēs Aprēķinu sadaļā. Novērsta situācija, ka maksājumi pacientam tiek dubultoti, ja
pacientam pacientu detalizācijas tabulā ir vairāki ieraksti.
Datu analīzē "Čeki, manipulācijas" veikts labojums, lai atskaites atlases brīdī tiktu ielasīti aktuālie pacienta dati.
Iepriekš tika ielasīti tie dati, kas bija aktuāli čeka izveidošanas brīdī.
7. Cits
Labojums atskaitē RE670, lai meklēšanas filtros meklējot pēc konkrētas filiāles vai struktūrvienības, tiktu atlasīti
konkrētās filiāles, struktūrvienības dati.
Veikta plānošanas kalendāra optimizācija, lai uzlabotu ātrdarbību.
Iepriekš izveidotā kalendāra pierakstā pielikta iespēja sameklēt, pielikt, atvērt, izdrukāt ārējo E-veselības
nosūtījumu.
Atkārtotā kvīts drukāšana papildināta ar maksātāja ielasīšanu kvīts čekā.
Izstrādāta jauna funkcionalitāte - automātiska manipulāciju ielasīšana ambulatorajā talonā, atkarībā no norādītās
pamata diagnozes. Izveidots jauns klasifikators, kurā veidot diagnozes un manipulācijas sasaisti. Talonā norādot
diagnozi, automātiski tiks ielasītas tās manipulācijas, ar kurām konkrētajai diagnozei ir izveidota sasaiste. Ja no

7.e.

talona tiks dzēstas automātiski ielasītās diagnozes, tad saglabājot talonu lietotājam tiks parādīts paziņojums, ka
talonā ir konstatētas nesakritības ar klasifikatorā esošo situāciju un tiks piedāvāts atjaunot manipulāciju sarakstu.
Manuāli labojot manipulācijas talonā (piemēram, nomainot skaitu), manipulācijas pie atjaunošanas netiks dzēstas.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 7.e.)
8. DAM dokumenti

8.a.

Iegūtos ārējos dokumentus (Nosūtījumi, EVK dokumenti, DNL un receptes) tagad iespējams izdrukāt.
Veikts labojums, lai DAM sarakstā pievienotajiem Word dokumentiem tiktu piešķirtas atbilstošas dokumentu

8.b.

tiesības. Dokumenta tiesības tiek ņemtas pēc dokumenta satura tipam norādītā piekļuves tiesību šablona, ņemot
vērā struktūrvienības/iestādes/globālos iestatījumus, ja to nav, tad no DAM noklusējuma iestatījumiem.
9. Word dokumenti

9.a.

Jauni XML ceļi Saistītā pacienta datu ielasīšanai MS Word dokumentā. Ceļi atrodami zem sadaļas 'Pacients' > PatientAndContract -> PatientEx -> PatientLinkedDOTList -> "PatientLinkedDOT".
10. Dokumentu veidošana

10.a.

Izstrādāta jauna funkcionalitāte dokumentu apstiprināšanai. Apstiprinot MS Word dokumentu, sistēmā tiek
uzģenerēts PDF dokuments, kura saturs nav labojams.
11. Horizon

11.a.

Horizon FTG risinājumam veikti papildinājumi debitora adreses nosūtīšanas procedūrā. Primāri tiks sūtīta deklarētā
adrese, ja deklarētajai adresei nebūs norādīts ATVK, tad tiks sūtīta faktiskā adrese.
12. Horizon REST
Horizon REST integrācijas papildinājums - anulējot ātro čeku (maksājumu bez pacienta), uz Horizon tiek nosūtīta

12.a.

sasaistes funkcija, kas sasaista storno čeku ar kredītrēķinu. Ātrā čeka gadījumā par rēķina nr. tiek uzskatīts aprēķina
nr.

12.b.

Horizon REST uzlabojumi - stacionārās kartes numurs un ārstniecības periods izdalīti atsevišķos parametros.

13. Integrācija ar ārējām IS
13.a.

Izstrādāta integrācija datu apmaiņai ar EMY, kas nodrošina gan jaunas, gan labotas izsaukuma kartiņas izgūšanu
no NMPD un datu par hospitalizēto pacientu nodošanu uz NMPD sistēmu EMY. Pilns apraksts pieejams atsevišķā
dokumentā.
Horizon REST integrācija, mainīta parametra aizpilde - rēķina izveidošanas datums (Horizon - "Dokumenta

13.b.

datums"), ja rēķins anulēts. Anulējot rēķinu, kā kredītrēķina izveidošanas datums tiek padots tas datums, ar kādu
rēķins ir anulēts AB sistēmā.

14.a.
14.b.

14. Kase
Kases klasifikators papildināts ar jaunu kolonnu "Nav aktīva", kas paredz iespēju kasi noslēgt un konkrētā kase
netiek piedāvāta piesaistītās kases izvēlnē kases vai aprēķinu iestatījumos.
Kvīts atkārtota drukāšana papildināta ar izdotās un saņemtās naudas attēlošanu kvīts izdrukā un kvīts čekā.
Kases žurnālā pie naudas izņemšanas/ inkasācijas no lādes izveidots jauns lauks "Inkasācijas somas Nr.", kas
nodrošina teksta ievadi līdz 10 rakstu zīmēm (pirmie divi ievadītie simboli var būt tikai burti, savukārt pārējie astoņi

14.c.

cipari). Papildus Kases žurnālā izveidota papildus kolonna “Inkasācijas somas Nr.”, kurā tiek ielasīta informācija par
ievadīto inkasācijas somas numuru.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 14.c.)
15. Laboratorija

15.a.

15.b.

Veikti sistēmas uzlabojumi, ar mērķi novērst problēmu laboratorijas protokolos, kad lietotājs uz sava datora
nevarēja atvērt protokolu, jo tika izsaukta kļūda ar ID.
Veiktas izmaiņas laboratorijas nosūtījuma saglabāšanas gadījumos, kad saglabāšanas darbību veic viens un tas
pats lietotājs. Ja labotājs nosūtījumam ir tas pats lietotājs, kas veicis pēdējās izmaiņas, tad sistēma ļaus atkārtoti
saglabāt nosūtījumu. Ja starp saglabāšanas reizēm cits lietotājs ir veicis izmaiņas (piemēram, uzsācis testēšanu,
ielicis paraugu protokolā, u.c.), tad saglabāt nebūs iespējams, tiks rādīts paziņojums, ka cits lietotājs veicis
izmaiņas. Risinājums dēļ pieteiktās kļūdas par to, ka pēc noņemšanas talona ģenerēšanas sistēma neļāva ģenerēt
maksājumu (aprēķinu un čeku).
Laboratorijas nosūtījumā ar veidu "Dispečera nosūtījums" pieejama jauna multi poga [Saglabāt un drukāt] /

15.c.

[Saglabāt un skatīt] pēc līdzības kā "Laboratorijas nosūtījumā". [Saglabāt un skatīt] - saglabā nosūtījumu un atver
nosūtījuma crystal izdruku skatīšanās režīmā, [Saglabāt un drukāt] - saglabā nosūtījumu un padod printerim
komandu drukāt nosūtījuma izdruku.

15.d.

15.e.

Veikts labojums saistībā ar laboratorijas mērķa atjaunošanu protokolā, datubāzes līmenī. Ja, nosūtījumu veidojot,
tiek pielikts mērķis, paraugs ielikts protokolā un vēlāk palabots mērķis nosūtījumā, tad tas tiks atjaunots arī
protokolā. Problēma bija novērota, ja mērķi 'RF' vai 'R' nomaina uz 'KI'.
Labotās kļūdas e-pastu pievienošanai un ielasīšanai laboratorijas nosūtījumā:
Pēc pogas "Atkārtot tikai pasūtītāju" netika ielikts ķeksis "Nosūtītāja iestāde";
Nospiež "Atkārtot visu", jaunajā nosūtījumā nomainīja Pasūtītāja iestādi, bet e-pasts palika no vecās iestādes;
Atverot jaunu dispečera nosūtījumu netiek automātiski ielikts ķeksītis pie Apakšiestāde.
16. Nosūtījumi

16.a.

Vizuālās diagnostikas nosūtījumos kilovoltu saīsinājums nomainīts no kW uz kV.
Izstrādāta vizuāli jauna e-pasta forma ar atjaunotu funkcionalitāti: Ārstniecība -> Diagnostika -> Nosūtījums ->
Laboratorijas nosūtījums/Dispečera nosūtījums -> poga "E-pasts". Jaunu e-pastu pievienot var caur pogu
[Pievienot]. Funkcijas un darbības, kas veicamas formā, mainītas nav, izmaiņu mērķis ir novērst nepilnības, kas bija

16.b.

vecajai formai, piemēram, automātiski izķeksējās adresāti nosūtījumu saglabājot, vai nepareizu adresātu attēlošana.
Vizuāli atjaunota arī e-pastu saņēmēju forma un formas funkcionalitāte. Jaunajā formā pieejamās

16.c.

kolonnas: Parauga numurs, Nosūtījuma numurs, E-pasts, Adresāts, Pasūtītāja iestāde, Starpniekiestāde, Komentārs
un pēdējais labotājs.
CT vizuālās diagnostikas nosūtījumā atgriezta iespēja izmeklējumus saglabāt bez ievadītas ķermeņa daļas,
projekcijas, pozīcijas, dozas vai citiem izmeklējuma laukiem.
17. Ordinācijas

17.a.
17.b.
17.c.
17.d.

Uzlabojums Ārsta skatā. Jauna medikamentu ordinācija: lauks "Pirmais laiks" automātiski tiek aizpildīts ar pirmo
nozīmēto laiku, kas lielāks par sistēmas laiku. Lauka vērtība manuāli maināma.
Labots pacientu atlases algoritms ordināciju moduļa ārstu skatā - meklējot savus pacientus, tiek meklēts ne tikai
pēc tā ārsta, kas pievienots stacionārajā kartē, bet arī pēc tā, kas pievienots nodaļā.
Noliktava/postenis/atbildīgie: noņemts ierobežojums, ka vienu posteni var attiecināt tikai uz vienu noliktavu
Māsu skatā ir papildināta medikamentu meklēšana pie ordināciju izpildes. Ja postenim atbilst vairākas noliktavas,
lietotajam tiek dota iespēja izvēlēties
18. Pacientu apvienošana
Ir novērsta ID kļūda pacientu apvienošanas procesā, ja tiek apvienoti šādi pacienti:

18.a.

1) ar jauno personas kodu un dzimšanas datumu 01.01.1900
2) ar veco personas kodu un normālu dzimšanas datumu
19. Plānošanas kalendārs

19.a.

Labota pazīmju kopēšanas kļūda plānošanas kalendārā. Ja pierakstam atzīmēts kalendāra pieraksta veids, pieraksta
krāsa, ķeksis 'Ieradies', tad, kopējot pierakstu, tiek pārkopētas arī šīs pazīmes.
20. Rēķini
Uzlabojums rēķina adreses laukā, lai rēķinā ielasās tā pati adrese, kas aprēķinā pēc algoritma - ja pacienta datos ir

20.a.

norādīta gan faktiskā, gan deklarētā adrese, tad primāri tiek ielasīta deklarētā adrese. Ja ir pacientam norādīta tikai
viena adrese, tad tā tiek ielasīta.
21. Serviss

21.a.

Veikti labojumi nosūtījumā, lai tiktu fiksēts pareizs izmeklējuma laiks pēc faila atjaunināšanas. Dati ambulatorajā
talonā sakrīt ar datiem nosūtījumā.

22.a.

Stacionārajā kartē, pievienojot jaunas manipulācijas, ja ir atcelta kolonnu kārtošana, manipulācijas tiek attēlotas
pievienošanas secībā - jaunākais ieraksts manipulāciju saraksta augšpusē.

22. Stacionara karte

Jaundzimušo kartē izmaiņas: ja ģenerējot jaundzimušo karti nav norādīts ATVK un iestatīts iestatījums par adrešu
un ATVK kopēšanu, tad, veidojot pacientu kartiņu, kas atbilst jaundzimušajam pacientam, abi adrešu lauku dati
22.b.

tiks aizpildīti aizpildīti ar mātes kartē norādītajām vērtībām; ja iestatīts iestatījums par ģimenes ārsta datu
kopēšanu, tad jaunizveidotajai pacienta kartiņai tiks piesaistītas ģimenes ārsta līgumattiecības, kas ir norādīta pie
mātes kartes. Kā perioda sākuma datums tiks norādīts dzimšanas datums.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 22.b.)
Stacionārajā kartē Psihiatriskās informācijas pielikumā ir veiktas izmaiņas. Lietotājam, atverot pirmo reizi
Psihiatriskās informācijas pielikumu (atkārtoti stacionētam pacientam), tiek parādīts paziņojums "Pacients ir
iepriekš stacionēts Jūsu iestādē! Vai vēlaties ielasīt vēsturiskos datus? Jā/Nē" Attiecīgi nospiežot "Jā", tiek ielasīta
vēsturiskā informācija, savukārt nospiežot "Nē", informācija netiek ielasīta no iepriekšējās stacionārās kartes
aizpildītā Psihiatriskās informācijas pielikuma. Vēsturiskā informācija stacionārās kartes Psihiatriskās informācijas

22.c.

pielikumā tiek ielasīta no iepriekšējās hospitalizācijas reizes stacionārās kartes cilnes Psihiatriskās informācijas
pielikums sekojošos laukos:
1. dzīves apstākļi;
2. izglītība, prasmes;
3. iztikas līdzekļu avots;
4. sociālais stāvoklis.
Vēsturisko informāciju ielasa tikai no tām stacionārajām kartēm, kurām izrakstīšanās kustībā (3%) ir norādīts kāds
no sekojošajiem gultu profilu kodiem: 50; 51 vai 73.
23. Tiesības/autorizācija

23.a.

Ja kalendārā nav piešķirta tiesība "Dzēst", nav iespējams dzēst pierakstu un tiek parādīts paziņojums "Nav tiesību
dzēst ierakstu!"
24. Tāfele

24.a.

Veikts labojums, lai WEB tāfelē būtu redzami visi pacienti, kas ielikti palātā, neatkarīgi no nodaļu klasifikatorā
norādītā gultu skaita konkrētajā palātā.
25. Uzņemšana
Veikti labojumi Administrēšana -> Iestatījumi -> Uzņemšana/Traumpunkts -> iestatījuma "Vienlaicīgi ļaut
ambulatoro un stacionāro rezultātus (Globāls)" darbībā. Ja iestatījuma atzīme nav veikta, tad, kamēr stacionārais

25.a.

rezultāts nav noņemts vai nav atzīmēts 'Stacionēšas anulēšana', neļauj piešķirt ambulatoro rezultātu. Gadījumā, ja
lietotājs mēģina veikt atzīmi pēc stacionēšanas rezultāta piešķiršanas, tiek parādīts paziņojums “Jau ir piešķirts cits
rezultāts!”
Veikti labojumi Administrēšana -> Iestatījumi -> Uzņemšana/Traumpunkts -> iestatījuma “Ja rezultāts ir
“Ambulators”, tad neveido ambulatoro talonu” darbībā. Ja iestatījuma atzīme ir veikta, tad neļauj vienlaicīgi piešķirt
stacionāro un ambulatoro rezultātu.
Pie rezultātu piešķiršanas paziņojums – “Jau pievienots cits nosūtījums!” mainīts uz “Jau pievienots cits rezultāts!”
26. Vet

26.a.

26.b.

27.a.

Datu analīzē "VET Kalendārs" pievienoti meklēšanas kritēriji: Medikaments/medprece, Medikamenta
daudzums, Medikamenta mērvienība, Manipulācija, Manipulāciju skaits. Datus atlasa no kalendāra VET
Apmeklējumu formas.
Datu analīzē "VET Čeki, manipulācijas, kalendārs" pievienoti meklēšanas
kritēriji: Medikaments/medprece; Medikamenta daudzums; Medikamenta mērvienība; VET Manipulācija; VET
Manipulāciju skaits. Ieteicams veidot atsevišķu atskaiti priekš medikamentiem un atsevišķu priekš manipulācijām,
lai izvairītos no datu dublēšanas.
27. Zobārstniecības talons
Ir atjaunota līdzšinējā datu ievades funkcionalitāte Zobārstniecības talonā. Pievienojot manipulāciju, spiežot pogu
"Enter" - pēc lauka “Virsma”, tiek pievienots jauns manipulāciju ievades logs.
Konfigurācija
Sagatavoti 2 skripti:

1.a.

1) Izveido jaunu superlietotāja lomu un pievieno lomu sarakstam, nosaukums "Superlietotājs" - skripts tiek izpildīts
kopā ar versijas maiņu.
2) Manuāli norādītai AB5 lietotāju grupai pievieno jaunizveidoto lomu. Šo skriptu nepieciešams izpildīt pēc
nepieciešamības. No grupu saraksta nokopē nosaukumu, iekopē skriptā un izpilda, attiecīgi norādītajai grupai tiks
piešķirt papildus jauna loma - superlietotājs.
Jauns iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi -> Ambulatorais talons -> Automātiski ielasīt diagnozei atbilstošās
manipulācijas (Globāls) - globāli iestādē ieslēdz automātisko manipulāciju iestatījumu.
Jauns iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi -> Ambulatorais talons -> Automātiski ielasīt diagnozei atbilstošās
manipulācijas-lietotājam - konkrētam lietotājam ieslēdz automātisko manipulāciju ielasīšanu. Ja Globālais

7.e.

iestatījums izķeksēts, bet lietotāja ieķeksēts, tad automātiskā ielasīšana nestrādās. Arī otrādā secībā - nestrādās. Lai
lietotājs varētu lietot jauno funkcionalitāti, jābūt ieķeksētiem abiem iestatījumiem. Izķeksējot globālo, lietotāja
paliks ieķeksēts, tas ir gadījumiem, lai globāli izslēdzot funkcionalitāti un pēc tam ieslēdzot, katrs lietotāja profils
vairs nav manuāli jākonfigurē.

14.c.

Jauna tiesība Administrēšana -> Tiesības -> ... -> Klasifikatori -> Ambulators -> Diagnozes<->Manipulācijas tiesība, lai ieslēgtu jauno klasifikatoru.
Izveidots jauns iestatījums, kurš ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju - Resursi -> Kases žurnāls -> Atvērt naudas lādi ->
Naudas izņemšana (inkasācija) no lādes -> attēlot lauku “Inkasācijas somas Nr.”. Jaunais iestatījums darbojas uz
visu iestādi. Iestatījuma atrašanās vieta: Iestatījumi -> Lietotāja iestādes -> PAY -> Attēlot lauku "Inkasācijas somas
Nr."

22.b.

Jauns iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi -> Stacionārā karte -> Ģenerējot jaundzimušo, pacientu kopēt
ģimenes ārsta datus no mātes datiem - ieķeksējama vērtība, pēc noklusējuma izķeksēts.
Jauns iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi -> Stacionārā karte -> Ģenerējot jaundzimušo pacientu, kopēt
Adrešu un ATVK datus no mātes datiem (ja ATVK sakrīt) - ieķeksējama vērtība, pēc noklusējuma izķeksēts.

