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AB 5.27 versijas izmaiņu apraksts
1. Administrēšana
Lietotāja paroles maksimālais atļautais garums tagad ir 36 simboli.
2. Ambulatorais talons
Ambulatorā talona iestatījums "Neļaut valsts talonam pievienot iestādes iekšējās
manipulācijas" pārveidots no globālā uz lietotāja profila iestatījumu. Veikts labojums, lai
ielasot talonā iekšējo manipulāciju no pakas, arī notiktu validācija, tāpat kā pievienojot
manipulācijas pa vienai.
Pievienots jauns kļūdas paziņojums meklējot ambulatoros talonus ar kļūdām: "Kļūda - nav
norādīts nosūtītājs".
3. Aprēķini
Uzlabojums rēķina izdrukā - ja tiks drukāts rēķins maksātājam privātpersona, valsts,
apdrošinātājs vai uzņēmums, tad kā maksātājs tiks ielasīts tas maksātājs, kuram rēķins tiek
drukāts un rēķina summa ir >= par 0,01 eur. Ja summa ir 0,00, tad maksātājs netiks ielasīts.
Pakalpojuma saņēmējs būs pacients.
Izmaiņas kvīts izdrukā:
pakalpojuma saņēmēja lauks "Nosaukums" pārsaukts par "Vārds, Uzvārds";
pakalpojuma saņēmēja laukā "Nosaukums" tiks ielasīts sākumā vārds un pēc tam uzvārds;
pakalpojuma saņēmēja lauks "Kods" pārsaukts par "Personas kods";
maksātāja laukā "Nosaukums", ja maksātājs ir "Privātpersona" (aprēķins), sākumā tiks
ielasīts vārds un pēc tam uzvārds;
"Izrakstīšanas datums " pārsaukts par "Maksāšanas datums".
Aprēķinu meklēšanas slejā pārsaukts filtrs "Statuss" uz "Aprēķina statuss". Veikti uzlabojumi
atlasē pēc aprēķina statusa, lai atfiltrētie aprēķinu statusi atbilstu meklēšanas filtrā
norādītajiem.
Resursi -> Meklēt aprēķinu papildināts ar jaunu meklēšanas filtru "Kvīts numurs", kas ir brīvā
teksta lauks, ar ierobežojumu līdz 20 simboliem. Meklēšana notiek starp kvīts numuriem,
ievadot pilnu numuru vai tā daļu.
Jauna poga aprēķinā F6 funkcijas izsaukšanai - "Pārskats". Poga aktīva tikai tad, ja aprēķinam
pievienots saistītā dokumenta numurs.
Veikti vizuāli uzlabojumi aprēķina pārskatā:
noņemtas Ls kolonnas;
noņemts virsraksts "Palātu kategorijas";
kolonnās 'Valsts apmaksā', 'Pacients apmaksā', 'Apdrošinātājs apmaksā' ielasās summas
eur, nevis ls;
noņemtas kolonnas bez nosaukumiem tabulas beigās;
virsraksts "Stacionāru karšu manipulācijas" labots uz "Manipulāciju saraksts";
loga nosaukums "Stacionārās kartes dati" pārsaukts uz "Aprēķina pārskats".

3.f.

Resursi->Meklēt aprēķinu. Izlabota kļūda, pielietojot 'Custom' filtrāciju pēc vairākām
kolonnām.

3.g.

Veikta paziņojuma teksta nomaiņa ambulatoriem apmaksas gadījumiem no "Šai slimības
vēsturei jau ir izveidots aprēķins" uz "Šai epizodei jau ir izveidots aprēķins"

4. Atskaites
4.a.

4.b.

4.c.

4.d.

4.e.

4.f.

4.g.

Veiktas izmaiņas atskaitē MP674.
Ja atskaitei izvelētā laika periodā Ekonomiska kodā nav bijis neviens ieņēmums, bet bija
anulācija, anulācijas summa tiek atspoguļota ar mīnusa zīmi.
Izveidota jauna atskaite "Pārskats par dienas stacionāra darbību (2. pielikums)" atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr.720 "Noteikumi par oficiālās
statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" noteiktajām prasībām.
Lai iegūtu nepieciešamo datu masīvu, lūdzu sazināties ar Klientu atbalsta dienestu.
Izveidota jauna atskaite "Pārskats par stacionāra darbību (7. pielikums)" atbilstoši Ministru
kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr.720 "Noteikumi par oficiālās statistikas
veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" noteiktajām prasībām.
Lai iegūtu nepieciešamo datu masīvu, lūdzu sazināties ar Klientu atbalsta dienestu.
Resursi ->Pārskati ->Atskaites izveidota jauna atskaite Nr. GP104, atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra noteikumu Nr.720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu
paraugiem veselības aprūpes jomā" noteiktajām prasībām. Datu atlases nosacījumi
pievienoti atskaites galvenajā aprakstā.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 4.d.)
Lai ārstniecības iestādēm atvieglotu statistisko datu apkopošanu, atskaitei, kas tika izveidota
atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr.720 "Noteikumi par
oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 8.pielikumā noteiktajām
prasībām ir veikti papildinājumi. Papildus iekļautas divas kolonnas. Pirmajā tiek norādīts
uzskaites dokumenta numurs, savukārt otrajā papildus kolonnā tiek norādīti visi pacientu
grupu kodi, kas norādīti konkrētajā dokumentā.
Uz RE721 atskaites pamata izveidota jauna atskaite - RE721g.
No atskaites datu meklēšanas parametriem izņemts parametrs “Nodaļa”, kurš tiek definēts
automātiski, vadoties pēc zemāk aprakstītiem principiem.
Ārstu apmeklējumi atskaitē tiek sadalīti pēc sekojošiem principiem:
1. Stacionārs apmeklējums
Ja pacientam pieraksta dienā eksistē aktuāla stacionāra karte (vienlaicīgi var būt tikai viena),
tad atskaitē ārstus grupē atsevišķi, pa šo stacionāra karšu nodaļām (kuras tiek paņemtas no
pacienta kustība -> nodaļa). Par aktuālu stacionāra karti šajā gadījumā tiek uzskatīta tāda,
kuras iestāšanās kustības datums ir vienāds vai mazāks par pieraksta datumu un
izrakstīšanās datuma nav, vai ir vienāds, lielāks par pieraksta datumu. Kustības laiks netiek
neņemts vērā.
2. Ambulators apmeklējums
Par ambulatoru apmeklējumu tiek uzskaitīts apmeklējums, kura pieraksta dienā pacientam
neeksistē stacionāra karte (skatīt p.1 augstāk). Atskaitē pierakstus ar šādiem pacientiem dalīt
pēc kabinetam piesaistītās struktūrvienības (nodaļas), kura tiek ņemta no klasifikatori
Kalendārs -> Istabas.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 4.f.)
Atskaitē RE721 un RE271g uzlabots kolonnas "Faktiskais laiks" rēķināšanas algoritms, lai
viena pieraksta ilgums netiktu rēķināts garāks par paša pieraksta garumu.

4.h.

4.i.

4.j.
4.k.

5.a.

6.a.

6.b.

Atskaitēs SK052, SK052j un SK092, SK092j mainīts cieti iešūtais teksts uz aktuālajiem MK
noteikumiem: "Veselības aprūpes izdevumi tiek segti atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada
28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība" noteiktajai kārtībai."
Papildināta pārskata AD254 funkcionalitāte (Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> AD254).
Atskaites filtrācijas formai pievienots jauns datu atlases parametrs 'Rādīt ārstus ar
nulles algām' (atzīmējams lauks).
Ja parametrs 'Rādīt ārstus ar nulles algām' ir izslēgts (nav ieķeksēts), atskaitē netiks iekļautas
rindas ar nulles summām.
Atskaitēm ST076 un ST076a uzlabots vizuālais noformējums.
Atskaitē VCA657 pakalpojumu skaita pēc aprēķinā norādītā skaita.
5. Brīvās atskaites
Datu analīze -> E-Veselības dokumenti. Receptes papildināta ar jaunu parametru "Ir aktīvā
viela". Vērtība tiek attēlota kā ieķeksējama vērtība, ja receptē ir norādīta aktīvā viela, tad ieķeksēts, ja nav norādīta, tad - izķeksēts. Ja receptē norādītas vairākas aktīvās vielas, tad
atskaitē atlasītie ieraksti netiks dublēti.
6. Cits
Kasē un Aprēķinos izmainīta A/S "Balta" apdrošināšanas kartes datu apstrādes kārtība:
Pacients uzrāda Balta apdrošināšanas karti pie pakalpojuma apmaksas.
Medicīnas Iestādes darbinieks pievieno pacientam apdrošināšanu, ievadot Balta
apdrošināšanas kartes numuru apdrošināšanas polises logā.
Nospiežot taustiņu <Pārbaudīt>, sistēma vairs negaidīs datus no karšu lasītāja, bet nosūtīs
pacienta datus A/S "Balta", lai pārbaudītu kompensācijas apmēru un izmantotu to
pakalpojuma apmaksai.
Ja kartes dati netiek ievadīti pareizi, lietotājam tiek parādīts paziņojums: "Ievadiet apdr.
kartes numuru".
Pievienota jauna funkcionalitāte, kura ļauj sagatavot ĀB stacionāra kustību kopsavilkuma
informāciju SPKC Stacionāro pacientu pieredzes aptaujai. Šis risinājums nodrošina
Integrāciju ar SPKC un nepieciešamo datu nodošanu paredzētajos formātos.

6.c.

Veiktas izmaiņas: Gadījumā, ja lietotājām ir 2 profili, pirmajam profilam ir piesaistīta kase 1,
pie otrā profila ir piesaistīta kase 2, veicot Struktūrvienības un Profila maiņu, nepārstartējot
sistēmu, Kases žurnālā tiek parādīta profilam atbilstošā kase.

6.d.

Izmainīts paroles šifrēšanas algoritms integrācijas servisa ExternalAB metodei AuthorizeUser.

7.a.

8.a.

7. DAM dokumenti
Dokumentu saraksts tiek automātiski atjaunots pēc anulētu dokumentu aizvēršanas.
8. Datu apmaiņa
Veikts uzlabojums HL7 nosūtījumu atbildes saņemšanai, diagnoze no HL7 faila tiks ielikta
nosūtījuma "Slēdziena" cilnē kā '6 - Atbildes Diagnoze'. Automātiski vai manuāli ģenerētam
talonam arī tiks ielikta tā pati slēdziena diagnoze, ar veidu '1-Pamatdiagnoze'. Stacionāra
gadījumā diagnoze paliks tikai nosūtījumā, slēdziena cilnē.

9. Diktofons

9.a.

Pievienojot diktāta audiofailu, pēc pogas 'Apstiprināt' nospiešanas, sistēma novērtē
audiofaila apstrādei nepieciešamos datora resursus. Ja resursi nav pietiekoši audiofaila
apstrādei, tad ID kļūdas vietā lietotājam tiek padots paziņojums: “Jūsu datoram var nepietikt
operatīvas atmiņas lai apstrādātu failu. Lūdzu aizveriet liekās AB cilnes un nevajadzīgās
lietotnes un atkārtojiet audiofaila Apstiprināšanu”.
Pie paziņojuma ir pogas 'Turpināt' un 'Aizvērt'. Pēc pogas 'Aizvērt' nospiešanas vadība tiek
atgriezta uz Diktātu pievienošanas formu. Pēc pogas 'Turpināt' nospiešanas izpildīsies audio
diktāta Apstiprināšanas process.
1. Administrēšana->Tiesības->Tiesību rediģēšanā->cilne ‘Atļaujas’ -> Resursi -> Pārskati ->
Datu analīze’ papildināts ar jaunu atļauju ‘Diktofons’.
2. Resursi -> Pārskati -> Datu analīze -> Diktofons’ funkcionalitāte papildināta ar pārbaudi vai
lietotājam un viņā grupai ir piešķirta atļauja un šis atskaites palaišanu.
3. Labota kļūda, kad atskaites kolonnā 'Status' noslēgtajiem darba uzdevumiem netiek
pielasīti dati.
4. Pārdēvēti atskaites kolonu nosaukumi. Bija: ‘Ieraksta garums (sek.)’, palika: ‘Uzdevuma
garums (sek.)’. Bija: ‘Pārrakstāmais garums (sek.)’, palika: ‘Paveiktās darba vienības (sek.)’.

9.b.

Uzmanību! Ja atskaites kolonu nosaukumi ir izmantoti dokumentu šablonos, tad tie būs
jāmaina atbilstoši.
5. Atskaitē izmainīta darba vienību pievienošanas kartība. Gadījumā, ja Diktofona centra
Dispečera cilnē Darba uzdevuma logu, nospiežot pogu (i) pievienotas papildus darba vienības
un ja uzdevumu statusi ir ‘Noformēts’ vai ‘Noformēts bez dokumenta’, tagad darba vienības
piesummējas pareizās kolonnās ‘Paveiktās darba vienības’ un ‘Paveiktās darba vienības
(sek.)’. Paveiktais darbs tiek uzskaitīts datumā, kurā darba uzdevums bija 'Noformēts' vai
'Noformēts bez dokumenta’, ari ja uzdevums nozīmēts citā dienā (pirms vai pēc darba
uzdevuma noformēšanas) un ja darba uzdevumu ir noformējuši divi dažādi noformētāji,
dažādos datumos.
Izmainīta atskaišu funkcionalitāte:
Rīki -> Diktofons -> Dispečers -> Atskaite
Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> DC229

9.c.

1. Dispečera atskaite izmainīta tā, lai datu atlases procedūra atskaitē summē (un attēlo)
visus darba uzdevumus, kuriem konkrētajā datumā uzlikts statuss ‘Nodots’ (un piesaistīts
attiecīgais Noformētājs), neatkarīgi no tā, vai darba uzdevums apstrādāts vai nē. Ja tālāk
seko kāds no statusiem ‘Atgriezts’ vai ‘Atcelts’ - darba vienības atskaitē netiek ieskaitītas.
Izņēmuma gadījumus: ja pēc Atgriezts/Atcelts seko statuss Nodots - šajos gadījumos darbs
tiks ieskaitīs. Darba uzdevuma minūtes atskaitē rēķina tajā datumā, kad darba uzdevums ir
Nodots noformētājam, pat ja izpilde ir veikta citā datumā.
2. Ja Dispečera cilnē Darba uzdevuma Papildus informācijas logu Noformētajam
tika pievienotas papildus darba vienības, tad, kad Noformētājs noformē (ar vai bez
dokumenta) konkrēto darba uzdevumu, tad pievienotās papildus minūtes/sekundes
pieskaitās gan pie paveiktā darba Noformētāja cilnē, gan dienas atskaitē.

10.a.

11.a.

11.b.

11.c.

12.a.

12.b.

13.a.

13.b.

3. Datu atlases procedūras neizslēdz no atskaitēm lietotājus, kuri atrodas: Iestatījumi ->
Diktofons -> Noformētāju tiesību grupa (Globāls) sarakstā un, kuri nav ieķeksēti, bet
kuriem bija izpildītie uzdevumi atskaitē noteikta laika periodā.
10. E-veselība
Mainīts EVK dokumentu un E-veselības nosūtījumu datuma formāts sūtīšanai uz E-veselību,
novēršot kļūdu, kas radās nekorekta formāta rezultātā no dažiem datoriem.
11. Horizon REST
No Horizon ienākošajiem bankas maksājumiem, kolonnā 'Piezīmes' tiks attēlots Horizon
maksājuma numurs. Līdz šim ielasījās maksājuma identifikators.
Ja aprēķinam ir saistīta stacionārā karte, tad integrācijas parametri rēķinam un avansa
rēķinam 'strvCode' un 'information' tiks aizpildīti ar to struktūrvienību (Horizon strukt.), kas
atbilst stacionārajā kartē pēdējai aktuālai kustībai pievienotajai nodaļai. Parametrs
'information' tiks aizpildīts ar Horizon struktūrvienības nosaukumu un būs aplūkojams laukā
"Informācija". Ja stacionārā karte nebūs pievienota aprēķinam, tad tiks aizpildīts tikai
parametrs 'strvCode', tāpat kā līdz šim.
Maksājumam un maksājuma anulācijai uz Horizon tiks padots apmaksas datums.
12. Integrācija ar ārējām IS
Ir izveidotas Integrācijas API metodes, ar kuru palīdzību var izgūt ĀB stacionēšanās datus:
Nodaļu saraksta izgūšanas pieprasījums;
Ārstniecības personu datu izgūšanas pieprasījums;
Pacientu datu izgūšanas pieprasījums;
Stacionāra karšu saraksta izgūšanas pieprasījums.
Izveidots jauns serviss, kas no ārējās sistēmas var saņemt manipulāciju datus, tos saglabājot
stacionārajā kartē. Plašāks apraksts atsevišķā instrukcijā.
13. Kalendārs
Izveidota jauna funkcionalitāte - ārstu prombūtnes, kas ļauj izveidot ārsta prombūtnes
periodu, norādot iemeslu un neļauj veikt kalendāra pierakstus šajā periodā.
Jauna forma Rīki -> Ārstu prombūtnes. Forma sastāv no meklēšanas slejas, kurā iespējams
meklēt saglabātos ierakstus pēc datuma, ārsta vai iemesla. Blakus meklēšanas slejai atrodas
rezultātu sleja, kurā attēloti meklēšanas rezultātā atfiltrētie ieraksti. Slejas apakšējā daļā ir
poga "Pievienot", kuru nospiežot tiks atvērta jauna prombūtnes perioda pievienošanas
forma. Šajā formā norādot ārstu, datumu un iemeslu, tiks uzģenerēts prombūtnes periods
konkrētajam ārstam. Atverot šī ārsta kalendāra pierakstu, viņa darba laiks būs iekrāsots
iestatījumā norādītajā krāsā un, mēģinot veikt pierakstu, lietotājs tiks brīdināts, ka
prombūtnes periodā pierakstu veikt nav iespējams. Pieraksti, kas būs veikti pirms
prombūtnes perioda ielikšanas, paliks redzami kalendārā, bet tos atverot lietotājs tiks
brīdināts, ka pieraksts ir jāpārvieto. Uzģenerējot prombūtnes periodu, meklēšanas rezultātu
slejā būs redzams pierakstu skaits, kas palikuši periodā, kolonna "Konfliktējošie pieraksti".
Uzģenerētos periodus var labot ar pogu "Labot" vai dzēst ar pogu "Dzēst". Ja iemesls būs
norādīts kā neaktuāls, tad meklētājā varēs atlasīt periodus ar neaktuālu iemeslu, bet jaunu
izveidot nevarēs. Prombūtnes perioda pieraksta laiki nebūs redzami arī portālā
eVeselibasPunkts.lv
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 13.a.)
Novērsta kļūda kases modulī, turpmāk veidojot maksājumu no kalendāra pieraksta,
maksājumā tiks ielasīts pieraksta ārsts.

14.a.

15.a.

14. Kase
Uzlabota apmaksa ar A/S ERGO apdrošināšanu.
Resursi -> Kase -> Jauns. Pēc pacienta , polises, pakalpojuma pievienošanas, nospiežot pogu
"Pārbaudīt", gadījumā, ja notika savienojuma kļūda ar A/S ERGO serveri, ID kļūdas vietā
lietotājam tiek padots paziņojums ar kļūdas izcelsmes aprakstu.
15. Klasifikatori
Izveidota funkcija, kura ļauj pārvaldīt vēsturiskos word dokumentu šablonus.
Klasifikatori -> Dokumenti/Faili -> Dokumentu veidi klasifikatoram pievienota jauna kolona:
'Nav aktīvs'.
Ja atzīme 'Nav aktīvs' ir ielikta, šo dokumentu veids netiks piedāvāts izkrītošajā izvēlnē
(kolonna 'Dokumenta nosaukums') Svarīgo dokumentu klasifikatorā.
Ja atzīme 'Nav aktīvs' ir ielikta, Dokumenta veida labošana būs aizliegta, kamēr ‘Nav aktīvs‘
rūtiņa paliek ieķeksēta. Ja lietotājs mēģinās spiest šīs pogas, lietotājam tiks padots ziņojums:
‘Šis dokumenta veids nav aktīvs! Labošana ir aizliegta!’

15.b.

15.c.

Ir veikts klasifikatoru importa konfigurācijas formas labojums. Klasifikatoru automātiskās
atjaunošanas iestatījumu labošana ir pieejama tikai lietotājiem ar lomu atļauju superlietotājs.
Papildus norādam, ka tagad atbilstošs nākošais klasifikatora atjaunošanas izpildes datums
lietotājam parādās formā nevis uzreiz (kā tas bija līdz šim), bet pēc kārtējās atjaunošanas
izpildes veikšanas.
Maksas pakalpojumu importa funkcionalitāte papildināta ar datu auditēšanu.
Īpašā audit tabulā ( [...Audit].[dbo].[AuditPriceImportFromExcel] ) tiek fiksēti importa logā
ievadītie datumi un izmaiņas datos. Tas ļauj lietotājam gan labāk saprast eksistējošo un
importējamo datu mijiedarbību, gan palīdzēt izpētīt situācijas, kuras var notikt Maksas
pakalpojumu importa procesā.
Veikts labojums, lai gadījumos, kad ielasāmajos datos nav vērtības kolonnā Kods 2, šīs
kolonnas vērtība netiek uzskatīta par atšķirību un tās dēļ neveidojas jauns ieraksts.

16.a.

16. Kļūdu apstrāde
AB3.EXCEPTIONS Datu Bāzē izveidota jauna tabula dbo.SQLException.
Kad ĀB sistēma notiek kļūda, kura ir saistīta ar Datu Bāzes SQL vaicājumu un kuras tips ir
SQLException, tad jaunajā tabulā tiek saglabāts SQL vaicājuma teksts. Tas dod iespēju
precīzāk izpētīt šādas kļūdas.
SQLException tabulas ieraksti satur atsauci uz dbo.EXCEPTIONS kļūdas identifikatoru (saikni
ar ĀB ID kļūdu).
17. Laboratorija

17.a.

Veikti uzlabojumi atskaitē LA669 "NMS talonu veidotājs": ja nosūtījumā ir diagnoze Z12.4,
tad talonā automātiski tiks ielikta pacientu grupa ar kodu 16, ja tāda jau talonā nav
pievienota; atkarībā no manipulācijas talonā tiks aizpildīts testa rezultāta kods 'A0' līdz 'A7'.

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

Veiktas izmaiņas Laboratorijas paraugu QR kodu drukāšanā.
Ja lietotājs pie paraugu reģistrēšanas saglabāšanas ielicis ķeksīti Laika ievades logā
(Ārstēšana->Diagnoze->Nosūtījums->Laboratorija), QR kodā '00:00' vietā tiek rādīts lauks ar
tukšu vērtību.
Daugavpils reģionālās slimnīcas laboratorijas testēšanas pārskatos mainīts LATAK logo.
Kauguru veselības centra laboratorijas testēšanas pārskatos mainīts LATAK logo.

17.e.

17.f.

18.a.
18.b.
19.a.

20.a.

20.b.

20.c.
20.d.

20.e.

21.a.

22.a.

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Mikrobioloģijas nodaļas testēšanas pārskata
veidlapā veikti uzlabojumi, noņemtas pretī medikamenta rezultātam esošās skaitliskās
vērtības un nomainīts veidlapas numurs uz aktuālo.
Laboratorijas un dispečera nosūtījumā veiktas izmaiņas uzņemšanas ieraksta ielasīšanai. Ja
pacientam izveidots uzņemšanas ierakts bez rezultāta, veidojot nosūtījumu (no pacienta
kartiņas, nosūtījumu sadaļas, kalendāra, paraugu žurnāla u.c.) un norādot ārstniecības veidu
'uzņemšana', kā saistītais dokuments tiks piedāvāts uzņemšanas numurs. Tiklīdz uzņemšanas
ierakstam piešķirs rezultātu, izveidot jaunu nosūtījumu uz šo numuru nebūs iespējams. Jau
saglabātajiem nosūtījumiem tiks nomainīts ārstniecības veids un saistītā dokumenta numurs
uz atbilstošo.
18. Laboratorijas aparāti
Izveidots draiveris laboratorijas iekārtai RAPIDPOINT 500e.
Izveidots draiveris laboratorijas iekārtai Cobas 6800.
19. Operācijas pieteikums
Izveidots jauns serviss, kas no ārējās sistēmas var saņemt kustību datus, tos saglabājot
stacionārajā kartē. Plašāks apraksts atsevišķā instrukcijā.
20. Ordinācijas
Māsu skatā labota vai pievienota mērījuma ordinācija - ordināciju sarakstā tiek iezīmēta ar
krāsu, tāpat kā jauna vai labota medikamentu ordinācija.
Ordināciju izpilde Māsu skata apakšā papildināta ar iespēju ierakstīt izsniegto un izlietoto
daudzumu kā decimāldaļskaitli.
Vēršam uzmanību, gadījumos, kad lieto šo medikamenetu norakstīšanas iespēju
decimāldaļskaitlī, vēlams izlietoto daļu saskaņot ar medikamenta sekundāro mērvienību
noliktavā.
Veikti uzlabojumi Ordinācijas Ārsta skatā. Pacientam vienā laikā ir iespēja nozīmēt vairākus
mērījumu ordinācijas veidus t.i., piemēram, asinsspiediens un temperatūra.
Ordinācijas, Māsu skatā, veicot medikamentu ordināciju izpildi, ir mainīta izpildes statusu
attēlošana. Medikamentu izpildes statusi ir vienādoti gan ordināciju saraksta apakšā, gan
atverot pilnu konkrētās ordinācijas izpildi (izņemot statusu - Atcelts).
Veikti uzlabojumi Ordinācijās Māsu skatā, tagad, veicot medikamentu ordinācijas izpildi, no
lapas apakšas tiek atspoguļota deva, kas norādīta izvēlētajā Ordinācijā. Tā pat veikti
papildinājumi arī ordināciju sarakstā - cilnē Grafiks/Pacients/Ordinācijas, kur izvietota jauna
kolonna "Izpildes nosacījumi", kurā tiek norādīta deva un vienības.
21. Recepte (e-recepte)
Izlabots, lai Īpašajā receptē pie maksātājiem nerāda tos apdrošinātājus, kam beigu mazāks
par pašreizējo datumu.
22. Saziņa ar pacientu
Automātisko SMS sūtīšanas funkcijas papildinātas ar jauniem mainīgajiem:
1) Filiāles nosaukums {5}
1) Pieraksta ārsta specialitātes kods {6}
3) Pieraksta ārsta specialitātes nosaukums {7}
4) Pieraksta datums - DD.MM.YYYY. {8}
5) Pieraksta laiks - hh:mm {9}
Izveidots iestatījums servisa konfigurācijā "DaysInAdvance", kurš nosaka, cik dienas pirms
vizītes nosūtīt atgādinājuma SMS.

23.a.

24.a.

25.a.
26.a.
26.b.
27.a.

23. Stacionārā karte
Stacionāra kartes manipulāciju sarakstā izveidota jauna kolonna 'Izpildītāja spec. kods', kurā
tiks attēlots galvenā manipulācijas veicēja medicīniskās specialitātes kods.
24. Uzdevumu rinda
Uzlabojums uzdevumu rindā - kolonnā "Pievienotājs" tiek attēlot lietotājs, kas izveidojis
ierakstu. Dokumentiem redzamas arī līgumattiecības, kuru vārdā lietotājs strādā.
"Pievienotāju" meklētājā iespējams meklēt gan pēc lietotāja, gan līgumattiecības.
25. Vet
Veikts uzlabojums VET apmeklējuma formā, lai poga "Drukāt" nemainītu novietojumu brīžos,
kad tiek mainīts formas izmērs.
26. Word dokumenti
MS Word šablonu xml papildināts ar 'Ilgtermiņu rindu' parametriem.
Nosūtījumā, slēdziena aprakstā rakstot simbolus ">", "<", "=", tie tiks ielasīti kā attiecīgie
simboli.
27. Zobārstniecības talons
Zobārstniecības talona laukā "Virsma" ir iespējams meklēt pēc vairākiem burtiem.

Konfigurācija
4.d.

4.f.

13.a.

Lai lietotājam būtu iespēja redzēt un izmantot jauno atskaiti, tam nepieciešams piešķirt
tiesību: Administrēšana ->Tiesības -> Grupas (izvēlas atbilstošo lietotāja grupu) -> Atļaujas ->
Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> GP104
Lai lietotājam būtu iespēja redzēt un izmantot jauno atskaiti, tam nepieciešams piešķirt
tiesību:
Administrēšana -> Tiesības -> Atļaujas -> Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> RE721g Darba
laika uzskaite (grupēšana pa nodaļām)
1. Jābūt pieejamam ABX CAL modulim.
2. Jauna tiesība Administrēšana -> Tiesības -> Atļaujas -> Rīki -> Ārstu prombūtnes,
apakštiesības - Atlasīt.
3. Jāaizpilda klasifikators Klasifikatori -> AB -> CAL -> Prombūtnes iemesli ar iemesliem,
norādot kodu, nosaukumu un izvēloties kādu no iemeslu tipiem. Ja kāds no iemesliem kļūst
neaktuāls, tad to var atzīmēt kolonnā "Ir aktuāls".
4. Jāaizpilda iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi -> Kalendārs -> Ārsta prombūtnes
krāsa darba laikam, norādot krāsu, kādā jāiekrāso darba laiks prombūtnes periodā.

