1.a.

2.a.

AB 5.28 versijas izmaiņu apraksts
1. Ambulatorais talons
Veikts labojums, kas ļauj talonam pievienot otro
apmeklējumu, ja starp apmeklējumiem ārstam ir talons ar
pacientu grupu "AK".
2. Aprēķini
Laboti konkrēti gadījumi, kad aprēķina maksātājos
norādītajam maksātājam (polise) piesaistītais maksātāja ID
(DEB_ID) neatbilst polises izsniedzējam.

2.b.

Aprēķina formā ir papildināta funkcionalitāte laukam "Cena
eur". Lietotājam turpmāk būs iespējams manuāli labot cenu
arī gadījumos, kad pacients pakalpojuma apmaksu veic ar
apdrošināšanas polisi. T.i., gadījumos, ja sistēma attiecīgajā
laukā ir ielasījusi apdrošinātāja līgumcenu, bet lietotājs to ir
manuāli izlabojis, tad, nospiežot pogu "Saglabāt" un/vai
"Noslēgt" aprēķinu, sistēma saglabā lietotāja manuāli
definēto cenu. Ja lietotājs saglabātu, bet nenoslēgtu
aprēķinu atver tā atkārtotai papildināšanai, tad ierakstam,
kuram manuāli tika labota cena, līgumcena atkārtoti netiks
ielasīta un vērtība laukā "Cena eur" netiks pārlasīta.

2.c.

Veikts labojums ātrajam čekam aprēķinos, ja maksātājs ir
uzņēmums, lai aprēķinu meklēšanā, pēc apmaksas veikšanas
statuss rādās, kā "Pilnīgi apmaksāts" vai "Daļēji apmaksāts".

2.d.

Datu izgūšana no MicroStrategy pielāgota aprēķinu
funkcionalitātei.

3.a.

3. Aprēķini/Rēķini
Veiktas izmaiņas rēķina kristāla izdrukā avansa rēķiniem. Ja
avansa rēķins ir apmaksāts pilnībā, tad izdrukas rindiņā
"Pavisam apmaksai (EUR)" attēlo summu 0,00. Ja avansa
rēķins ir apmaksāts daļēji, tad izdrukas rindiņā "Pavisam
apmaksai (EUR)" attēlo neapmaksāto daļu. Ja avansa rēķins
nav apmaksāts, tad attēlo pilno rēķina apmaksājamo
summu.
4. Atskaites

4.a.

Gadījumos, kad viena Aprēķina ietvaros būs definēts viens
vai vairāki pakalpojumi un pacients par pakalpojumiem
aprēķināto summu būs nolēmis apmaksāt daļēji, t.i., ar
dažādiem apmaksas veidiem (daļu skaidrā
naudā/karte/pārskaitījums), sagatavojot atskaiti VCA657,
sistēma skatīsies un atskaitē atspoguļos tikai tos
pakalpojumus, kuri no Aprēķinā definētajiem
pakalpojumiem būs apmaksāti pilnībā vai daļēji. Ja uz
atskaites sagatavošanas brīdi pacienta iemaksātā summa
segs 0,00 EUR kādam no Aprēķinā definētajiem
pakalpojumiem, tad šis pakalpojums atskaitē neuzrādīsies.
Neatkarīgi no tā, cik apmaksas ir veiktas par vienu
pakalpojumu Aprēķinā, atskaitē tiks atspoguļots aprēķinā
norādītais pakalpojuma skaits un par pakalpojumu
apmaksātā summa.

4.b.
4.c.

5.a.

Veikti labojumi atskaitē MP672 - ja ārstiem ir vienādi uzvārdi
un specialitātes kodi, tad tos attēlos katru savā atskaites
ailītē.
Atskaitē SD164 izmainīta maksimālā pacienta līdzmaksājuma
summa uz 80 EUR.
5. Brīvās atskaites
Datu analīzes -> Diktofons atskaite papildināta ar parametru
"Ārsta uzvārds".

5.b.

5.c.

5.d.

5.e.

6.a.
6.b.

7.a.

8.a.

Datu analīzes 'Uzņemšana /traumpunkts' atlases kritēriji
papildināti ar: Observācijas palāta un NMPD izsaukuma
kartes numurs.
Papildināta datu analīze "Testēšanas protokoli,
manipulācijas" ar šādiem laukiem: Pacients. Dzimums,
Pacients. ATVK kods, Pacients. ATVK apraksts, Pacients.
Faktiskā adrese.
Datu atlasē "Vizuāla diagnostika" parametrs "Diagnozes
apraksts" pārsaukts par "Iemesls" - atlasa informāciju no
nosūtījuma lauka "Iemesls". Pievienots jauns parametrs
"Diagnozes nosaukums", kas atlasa pamata diagnozes
nosaukumu no nosūtījuma.
Novērsta neprecizitāte datu analīzes atskaitē "Pacients" datu atlasīšana ir salabota.
6. Cits
Rīki -> Ārējo sistēmu manipulācijas -> LIS forma papildināta
ar jaunu kolonnu "Laboratorijas kods", kurā tiek ielasīta
atsūtītā LAB_K vērtība.
Pievienota funkcionalitāte, kas nodrošina kļūdu nosūtīšanu
uz e-pastu.
7. DAM dokumenti
Izstrādāta integrācija ar Vivat sistēmu vakcinācijas vēlmes,
pieraksta, fakta nosūtīšanai. Detalizētāks apraksts atsevišķā
dokumentā.
8. Darba laiku definēšana
Veikts labojums, ka mainot darba laikam istabu, kas atrodas
citā filiālē, tiks nosūtīta darba laika dzēšana filiālei, kurai bija
piesaistīta iepriekšējā istaba.

8.b.

Izveidota jauna funkcionalitāte attālināto konsultāciju darba
laiku ģenerēšanai, lai pacientiem no portāla
www.eVeselibasPunkts.lv būtu iespēja pierakstīties uz video
vai telefona konsultācijām. Pierakstoties uz video
konsultāciju, gan ārstam, gan pacientam tiks izsūtīta saite, lai
kopīgi varētu saslēgties video zvanam. Saistībā ar jauno
funkciju, veiktas izmaiņas Rīki -> Darba laiki, Rīki -> Darba
laiku masveida labošana formā - esošās pazīmes par
priekšapmaksu pārvietotas zem lauka "MediCloud
pakalpojums", pievienotas jaunas pazīmes "Attālināta
konsultācija" un "Telefona konsultācija", iespējams pievienot
vairāk par vienu AB pakalpojumu. Detalizētāks konfigurācijas
apraksts pieejams atsevišķā dokumentā.

8.c.

Papildināta "Darba laika masveida labošana" lauka “Darba
laika veids” lejupizvērstā saraksta funkcionalitātie ar atlases
parametru “tukšs lauks". Ja lietotājs pirms tam bija izvēlējies
kādu no sarakstā definētajiem parametriem, lai atlasītu
datus, taču veicot nākošo atlasi attiecīgo lauku aizpildīt vairs
nevajag, tad lietotājam turpmāk būs iespēja izvēlēties tukšo
lauku lejupvērstajā sarakstā, kas nodzēsīs iepriekšējo
definēto atlases parametru atstājot lauku tukšu.

8.d.

Rīki->Darba laiku masveida labošana "Labot/Pievienot darba
laika parametrus" formā izņemta sadaļa "Pakalpojumi".
Pielikta iespēja ar pelīti mainīt formas izmēru.

9.a.

9. Datu apmaiņa
Izstrādāta funkcionalitāte dokumentu parakstīšanai ar
tāfelīti. Apraksts meklējams atsevišķā dokumentā.

9.b.

Izveidota jauna funkcionalitāte stacionāro pacientu
pieredzes aptaujas un to datu sūtīšana uz SPKC. Pacientu,
kuriem ir veikta atzīme par piekrišanu datu nosūtīšanai un
apstrādei uz SPKC un ir noslēgta stacionārā karte, dati var
tikt nosūtīti uz SPCK, izmantojot rīku ārējai datu apmaiņai,
kurš atrodas sadaļā Rīki -> Datu Apmaiņa -> SPKC aptaujas
datu eksports.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 9.b.)

10.a.

10. Diktofons
Izlabota kļūda Diktofona Centrā. Tagad var atskaņot darba
uzdevumu gan noformētāja cilnē, gan pārslēdzoties audio
dokumentu cilnē, tas pats darba uzdevums atskaņojas
korekti.
11. E-pieraksts

11.a.

Lai ierobežotu pierakstīšanos no ārējām sistēmām pēc
pacienta vecuma, Darba laiku ģenerēšanas formā pievienoti
neobligāti aizpildāmi lauki vecuma intervāla ievadei intervālā
no 0 līdz 999 - "Vecuma intervāls (gadi)". Pievienots globālais
iestatījums, kuru ieslēdzot vecuma intervāla norādīšana
pakalpojumam kļūst obligāta. Darba laiki, kas būs uzģenerēti
pirms versijas maiņas (versijā, kurā nebija vecuma intervālu),
skaitīsies kā nekorekti. Tos atverot un mēģinot vēlreiz
saglabāt nostrādās validācija, kas prasīs aizpildīt vecuma
intervālus, ja būs ielikts iestatījums. Neveicot labošanu
esošos darba laikos, validācija nedarbosies.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 11.a.)

12. Horizon REST

12.a.

Jauna Horizon REST funkcija Resursi -> Meklēt rēķinu ->
Rēķins -> jauna poga [Rēķina statuss], kuru nospiežot tiks
izgūti dati par konkrētu rēķinu: rēķina numurs, rēķina
statuss, dokumenta summa un neapmaksātā summa.

12.b.

Izstrādāta jauna Horizon REST funkcija pacienta bilances
izgūšanai. Formā Resursi -> Meklēt rēķinu -> atver rēķinu ->
jauna poga [Bilance], kuru nospiežot no Horizon tiks izgūti
dati par konkrēta maksātāja bilanci.
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 12.b.)

12.c.

Horizon REST papildināts ar Horizon pacienta identifikatora
(ārējais ID) glabāšanu Ārsta Birojā, pret debitoru. No Horizon
tiek saņemts ārējais ID, ja tiek veidots jauns maksājums vai
anulēts maksājums. Sūtot rēķinus vai maksājumus no AB uz
Horizon, tiks sūtīts pacienta ārējais ID, ja AB tāds eksistēs.
Pacienta personas kods tiks sūtīts visos gadījumos.
13. Integrācija ar ārējām IS

13.a.

Veikts labojums integrācijā, lai no LRS uz NMS tiktu padots
ATVK pēc tā koda nevis ID. Ja NMS pusē ATVK ar iesūtīto
kodu nav atrasts, tad logā ierakstīs kļūdas paziņojumu:
"Norādītais ATVK nav atrasts "x"". Šajā gadījumā pacientu
saglabājot / atjaunot ATVK atstāt tukšu.
14. Kalendārs

14.a.

Veikts labojums, lai kopējot iepriekš izveidoto pierakstu un
ielīmējot to pie cita speciālista, pieraksts iekopētos pie
pareizā speciālista un ar pareizo kabinetu.

14.b.

Kalendāra jaunajā formā "Brīvās vietas meklēšana"
specializācijas tiek parādītas atbilstoši specialitātei, ja tā ir
izvēlēta.

14.c.

Kalendāra pieraksta forma papildināta ar jaunu datuma
lauku "Nosūtījuma datums", lauks manuāli aizpildāms.
15. Kase

15.a.

16.a.

16.b.

Izlabota kļūda anulējot citas kases e-kvīti ar "Atmaksāt ar
pārskaitījumu" no lietotājam piesaistītas jaunas kases, kurā
nekad nebija veikta neviena operācija.
16. Klasifikatori
NOMESCO/NCSP klasifikatorā manipulācijas, kuras NVD
izslēdzis no LV izmantojamām manipulācijām, vairs nav
iespējams pievienot Stacionāra kartēs, Manipulācijas pakās,
Nosūtījumos un no Nodaļas.
Izveidots jauns klasifikators EHR modulī "Pakalpojumi
nosūtījumam".
Veikti papildinājumi klasifikatorā Ambulators -> Diagnozes <> Manipulācijas:

1. Klasifikatorā slejā 'Manipulācijas' pievienota papildus
kolonna ar ieķeksējamas vērtības lauku, virsraksts "Iestādes
iekšēja manipulācija". Lauks lasīšanas skatā. Kurā attēlo
pazīmi manipulācijai no klasifikatora Pamatklasifikatori ->
16.c. Manipulācijas -> 'Ir iestādes iekšēja manipulācija'.
2. Slejā 'Diagnozes<->Manipulācijas' jauna kolonna "Iestādes
iekšēja manipulācija", jauna kolonna "Specialitātes kods".
Vienu manipulāciju atļauts pievienot vairākas reizes ar
dažādām specialitātēm. Vienu manipulāciju nedrīkst vairākas
reizes pievienot ar vienādu specialitāti.

3. Rezultātu sleja papildināta ar jauniem filtriem: diagnoze,
manipulācija, specialitāte. Filtrēšana notiek starp rezultātiem
(savienotajām diagnozēm<>manipulācijām), vienlaicīgi var
filtrēt starp vienu vai visiem filtriem kopā.
4. Ja ieslēgts iestatījums (Ambulatorais talons -> "Ielasīt
diagnozei atbilstošas manipulācijas" globālais + lietotāja),
tad talonā norādot diagnozi, primāri ielasa tikai tās
manipulācijas, kas ir atbilstošas talona veicēja ārsta
specialitātei, ja nav tāda norādīta, tad ielasa tikai tās
manipulācijas, kas atbilst pēc dg un kurām nav norādīta
16.c. neviena specialitāte.
5. Talonos, kur maksātājs ir Valsts (0), norādot diagnozi
netiks pievienotas tās manipulācijas, kurām ir atzīmēta
pazīme "Ir iestādes iekšēja manipulācija". Savukārt talonos,
kur maksātājs nav Valsts, bet jebkurš cits, norādot diagnozi
pievienos tikai tās manipulācijas, kurām ir atzīmēta pazīme
"Ir iestādes iekšēja manipulācija".
6. Talonā automātiski atjaunoties manipulāciju saraksts, ja
tiek labots maksātājs, ārsts (specialitāte), diagnoze (manip.
ielasa talonā un datu bāzē saglabā manipulācijas un
diagnozes saiti).
17. Kvotas

17.a.

Veikts labojums, lai Resursi->Kvotu modulis->Kvotu grupas>Grupa->Nosacījumi varētu pievienot jaunas un būtu
redzamas iepriekš pievienotas vērtības sadaļā Specialitātes.

18.a.

18.b.

18. Laboratorija
Pielikta auditācija drukāšanas pogām no sadaļām Paraugu
žurnāls -> Pārskats cilne/Pārskats poga -> Testēšanas
pārskats -> Poga "Print report". Cilnē Gatavi pārskati ielikta
printera ikoniņa, ja pārskats ir Apstiprināts un izdrukāts ar
"Print report" pogu.
Veikts labojums, lai ģenerējot noņemšanas talonu, datumi
tiktu aizpildīti ar datumu no lauka "Noņemšanas dati" jeb
noņemšanas datums. Ja Noņemšanas datuma nav, tad
ģenerēs uz šodienu.

18.c.

Ja iestatījumā atzīmēts "Iesūtīšanas datums", tad
manipulācijas, kas iesūtītas caur LAB-IS
ImportManipulations2 metodi, saglabās stacionārajā kartē
pēc šāda algoritma: 1. Ja manipulācija ir stacionārās kartes
kustību datumu un laiku robežās, tad manipulāciju liks ar
iesūtīto manipulāciju datumu un laiku. 2. Ja stack.
izrakstīšanās kustību datums un laiks ir mazāks par manip.
datumu un laiku - manipulācijas importēs kartē, kā datumu
un laiku liekot izrakstīšanās kustības laiku mīnus 1 minūte. 3.
Ja stack. iestāšanās kustības datums un laiks ir lielāks par
manip. datumu: ja ir izrakstīšanās kustība - importēs
manipulācijas ar datumu/laiku, kas ir mīnus 1 minūte no
izrakstīšanās kustības datuma/laika; ja ir tikai iestāšanās
kustība (nav izrakstīts) - importēs ar datumu/laiku plus 1
minūte no iestāšanās kustības.

18.d.

Ārstniecība -> Diagnostika -> Nosūtījums -> Laboratorijas ->
poga [E-pasts] -> ievada e-pastu, kas sākas ar skaitli -> poga
[Apstiprināt] noņemta e-pasta validācija.

19. Nosūtījumi
19.a.

Veikts labojums, lai nosūtījumu var sasaistīt ar iepriekš
izveidotu, atvērtu stacionāra karti no nosūtījuma cilnes vai
izmeklējuma cilnes (arī ja nav norādītas manipulācijas).
20. Pacients

20.a.

Izstrādāta jauna pazīme pacienta kartiņā "VIP" un jaunas
tiesības, kas ļauj labot šo pazīmi un kas ļauj redzēt VIP
pacienta datus. Jauna tiesība Pacients -> Pacients -> Labot
pazīmi VIP pacients. Tiesība regulē to, vai lietotājs var izņemt
ķeksīti jaunajam laukam "VIP" vai nevar. Ielikt šo ķeksīti var
visi lietotāji, bet izņemt tikai tie, kuriem ir tiesība. Jauna
tiesība Pacients -> Pacients -> Redzēt VIP pacienta
medicīnisko informāciju. Tiesība regulē to, kādas cilnes
lietotājam redzamas Pacienta kartiņā VIP pacientam (ar
pazīmi "VIP"). Ja tiesība ieķeksēta, tad lietotājam redzamas
visas cilnes, atbilstoši tiesībās definētajām (Pacients ->
Pacients). Ja tiesība izķeksēta, tad redzamas tikai šīs:
Ambulatorās kartes, Apdrošināšana, Aprēķini, Ārzemnieka
dati, Atlaižu karte, Maksājumi, Primārie dati. Jauna tiesība
Rīki -> Kalendārs -> Kalendārs -> Redzēt VIP pacienta
medicīnisko informāciju. Tiesība regulē to, kādas cilnes
lietotājam redzamas kalendāra pierakstā VIP pacientam. Ja
tiesība ieķeksēta, tad lietotājam redzamas visas cilnes,
atbilstoši tiesībās definētajām (Rīki -> Kalendārs). Ja tiesība
izķeksēta, tad redzamas tikai šīs: Pamatdati, Aprēķini,
Maksājumi.

20.b.

Sadaļā Pacients->Papilddati iespējams ievadīt U diagnozes.

21. Plānošanas kalendārs

21.a.

Izveidota jauna atskaite plānošanas kalendāram "Procedūru
kopsavilkums". Izveidots jauns klasifikators "Procedūras",
kurā var ievadīt iestādes procedūru nosaukumus - tos
nosaukumus, kurus rādīt atskaitē. Klasifikators “Istabas”
papildināts ar jaunu kolonnu “Procedūras”, kurā var piešķirt
katrai istabai vienādus vai dažādus procedūru nosaukumus.
Atskaitē attēlo pacienta pierakstus no plānošanas kalendāra
kopsavilkuma, grupējot attiecīgajā dienā un pret attiecīgo
procedūru. Procedūru nosaukumu veido istabai atbilstošais
procedūras nosaukums. Atskaiti var atvērt no Rīki ->
Plānošanas kalendārs -> poga "Atvērt".

22.a.

22. Profilakses/Pasākumi
Profilakses pasākumu un ilgtermiņa rindu formās ir iespēja
ievadīt diagnozes, kas sākas ar burtu "u".
23. Rēķini

23.a.

Veicot apmaksu ar apmaksas veidu "Pārskaitījums",
izveidotajam maksājumam tiek saglabāta un sistēmā
attēlota sekojoša informācija par lietotāju, kas šo darbību
veicis: Lietotāja personas kods; Lietotāja vārds, Lietotāja
uzvārds. Apmaksas logs, izvēloties veidu "Pārskaitījums", ir
papildināts ar jaunu lauku "Čeka numurs", lauks nav obligāts.
Ja norādīts čeka numurs, tas tiek saglabāts datu bāzē un
attēlots kolonnā "Čeka numurs".
(Skat. zemāk "Konfigurācija" 4.d.)
24. Stacionārā karte

24.a.

Labots stacionārās kartes manipulāciju saraksta filtrs, lai
meklējot pēc datuma, tiktu atlasīti visi ieraksti, kas atbilst
filtra vērtībai, ne tikai tie, kuriem laiks ir 00:00.

24.b.

Veikts labojums, lai no nodaļas, stacionārās kartes,
diagnostikas sadaļas, pacienta kartiņas vai kalendāra,
veidojot laboratorijas nosūtījumu un norādot stacionāro
karti, ielasītos stacionārās kartes diagnoze.

24.c.

Stacionāra kartes meklēšanas saraksts ir papildināts ar divām
jaunām kolonnām - Blakus diagnozes un Komplikāciju
diagnozes no pacienta Stacionāra kartes, kurās tiks ielasīti
aktuālajai (pēdējai) Pacienta kustībai definētie Blakus
diagnozes un Komplikāciju diagnozes kodi. Gadījumā, ja tiks
definēta vairāk kā viena Blakus/Komplikāciju diagnoze, tad
Stacionārkartes meklēšanas skatā tiks atspoguļotas visas
diagnozes, tās atdalot ar komatu.
25. Vizuālā diagnostika

25.a.

Tabulā E2S_Bodypart (ķermeņa daļu klasifikatorā) pievienota
kolonna IsDeleted (ir dzēsts). Izdzēšot vērtību no
klasifikatora, tā netiek fiziski izdzēsta no datu bāzes, bet tai
tiek ielikta pazīme "dzēsts". Atverot nosūtījumus, kuros
pievienota dzēstā vērtība, šī dzēstā vērtība būs redzama
nosūtījumā. Veidojot jaunu nosūtījumu dzēstos nerādīs.

26. Word dokumenti

26.a.

Izstrādāta jauna funkcionalitāte Word dokumentu
saglabāšanai, kuras laikā nav iespēja atvērt dokumentu
vienlaicīgi vairākiem lietotājiem. Izmaiņas tikai MS Office
Word. Jauna funkcija dokumenta slēgšanai - kamēr viens
lietotājs atvēris dokumentu, citiem lietotājiem nav ļauts to
atvērt, tiks rādīts paziņojums par to, ka dokuments slēgts.
Tiesību zarā zem sadaļas ‘Administrēšana’ ir jauna tiesība
“Dokumentu pārņemšana”. Ja tiesība ieķeksēta, tad šim
lietotājam ļauts pārņemt cita lietotāja atvērto dokumentu,
kas tajā brīdī ir slēgts. Mēģinot atvērt šāda veida
dokumentu, būs paziņojums tam lietotājam, kas vēlas
pārņemt. Savukārt tam lietotajam, no kura tiek pārņemts,
pārņemšanas brīdī paziņojums nebūs un viņam nebūs
iespēja dokumentu saglabāt. Mēģinot saglabāt būs
paziņojums, ka cits lietotājs veicis izmaiņas dokumentā.
Konfigurācija, lai varētu pārņemt citu lietotāju dokumentus,
jāaktivizē tiesība Tiesības -> Administrēšana -> Dokumentu
pārņemšana

26.b.

27.a.

27.b.

27.c.

Pievienota funkcionalitāte, kura ļauj noslēgt periodu, kurā
lietotājs var veikt darbības ar AB Word dokumentiem.
Izveidots jauns iestatījums Administrēšana -> Iestatījumi ->
Dokumenti ar jauniem iestatījumiem ‘Word dokumentu
slēgtais periods (Globāls)', kur var: Iestatīt periodu (datumi
no un līdz), vai dienu skaitu no pašreizējā datuma pagātnē,
par kuriem būs atļautas darbības ar dokumentu, kuras ir
ieķeksētas logā ‘Atļaut darbības ar noslēgtiem Word
dokumentiem’. Slēgtais periods atteicas uz Word
dokumentu izveidošanas datumu. Word Dokumentu forma
papildināta ar kolonnu ‘Noslēgts’ , kurā var redzēt
dokumenta noslēgšanas datumu. Ja dokuments ir noslēgts,
nospiežot pogas, kurām nav ieķeksēta atļauja iestatījumā,
lietotājam tiks padots kļūdas paziņojums: "Dokuments ir
noslēgts! Darbība nav atļauta". Atverot Dokumenta
pilnekrāna formu, gadījumā, ja dokuments ir noslēgts,
rīkjoslā tiks attēlots paziņojums (sarkanā krāsā) "Dokuments
ir noslēgts!"
27. Kļūdas un citi labojumi pēc versijas
Labota kļūda, ka MS Word dokumentu šablonus nevar atvērt
citi lietotāji, jo lietotājs, kurš veidojis dokumentus caur
uzņemšanas/traumpunkra rindu un citām formām tos ir
aizņēmis.
Novērsta kļūda saglabājot jaundzimušo pacientu
jaundzimušo kartē.
Parakstīšana ar tāfelīti: pievienojot pacientam "Nosūtīšana
uz VID "piekrišanu un nospiežot pogu "Saglabāt" pacienta
neapmaksātiem un daļēji apmaksātajiem aprēķiniem
automātiski tiek ieķeksēts 'Iekļaut GID' ķeksītis atbilstoši
piekrišanā norādītai vērtības Piekritis/Nepiekritis.

27.d.

Formā "Ārējo sistēmu manipulācijas", kolonnā "Laboratorijas
kods" novērta neprecizitāte, ka ne visos gadījumos kolonna
aizpildījās ar ārējās laboratorijas sistēmas iesūtīto vērtību.

27.e.

Novērta kļūda, ka pacienta kartiņā jebkurā cilnē veicot
saglabāšanu, lietotājs tika pārsūtīts uz cilni "Primārie dati".
Tagad veicot saglabāšanu fokuss paliks cilnē, kura atvērta.

27.f.

Novērta neprecizitāte, ka piesaistot laboratorijas
nosūtījumam ambulatoro karti, tika ielasītas neatbilstošas
diagnozes. Tagad tiks ielasītas atbilstošas diagnozes, ja tiks
norādīta stacionāra karte kā saistītais dokuments.

27.g.

Veikts labojums, lai atverot laboratorijas nosūtījumu netiktu
izsaukta ID kļūda.

27.h.

Veidojot laboratorijas testēšanas pārskatu un nospiežot
drukāšanas ikonas pogu, atgriezta printera izvēles forma.

27.i.

Novērsta kļūda nosūtīt Vakcinācijas faktu, lai visos gadījumos
dokumentus tiktu nosūtīts uz ārējām sistēmām.

Konfigurācija

6.b.

Iestatījumi -> Konfigurācija->Kļūdu sūtīšana uz e-pastu
(Globāls):
Saņēmēju e-pasta adreses - saraksts ar e-pasta adresēm, uz
kuriem tiks nosūtīts kļūdu paziņojumus. Ja nav iestatīts, tad
kļūdu nosūtīšana nenotiek.
Kļūdu veidi - saraksts ar kļūdu veidiem, pie kurām notiks
kļūdu nosūtīšana. Ja nav iestatīts, tad kļūdu nosūtīšana
nenotiek.

Kļūdas scenārija minimālais garums - minimālais simbolu
skaits lietotāja kļūdas aprakstā. Ja 0, tad apraksts netiek
pieprasīts.
Nosūtītāja e-pasta adrese. Paplašināta ID kļūdas pop-up
forma: Pievienota poga ''Sūtīt kļūdas paziņojumu
programmatūras ražotājam", kura paradās gadījumā, ja
notikusi kļūda no kļūdu veidu saraksta un ir iestatīta (nav
tukša) kaut viena saņēmēja e-pasta adrese. Ja "Kļūdas
scenārija apraksta minimālais garums" ir iestatīts (> 0), tad
6.b. pēc pogas nospiešanas atveras teksta ievades logs
"Aprakstiet Jūsu darbību secību, kura noveda pie kļūdas:" ar
pogu 'Sūtīt'. Nospiežot pogu "Sūtīt" scenārija apraksts
saglabāsies kļūdu tabulā un lietotājam tiek padots
paziņojums "Kļūdas paziņojums nosūtīts". Sistēma nosūtīs
kļūdas paziņojumu, kas satur: TO: e-pasta adrese(-s) no
iestatījuma Subject: Teksts 'Notika neapstrādāta kļūda',
kļūdas Id un iestādes nosaukums email body: Datums un
laiks, Lietotāja darba stacijas adrese, Lietotāja vārds, Kļūdas
paziņojuma teksts, Scenārija teksts. Kļūdas nosūtīšana tiek
auditēta.

9.b.

11.a.
12.b.
23.a.

Izveidota jauna tiesība: SPKC PREMS datu nosūtīšana. Tiesība
atrodas: Administrēšana -> Atļaujas -> Rīki -> Datu Apmaiņa
Lai konfigurētu datu sūtīšanu uz SPKC, izmantojot rīku "SPKC
aptaujas datu eksports", jādodas uz - Iestatījumi (AB) ->
Iestatījumi -> Lietotāja iestādes -> EXTAB -, kur jānorāda:
SPKC PREMS adrese (discharged); SPKC PREMS adrese
(transfer); SPCK PREMS api atslēga.

Jauns iestatījums: Administrēšana -> Iestatījumi -> Kalendārs
-> Ģenerējot darba laiku, vecuma intervāls ir obligāts
(Globāls)
Pogu ieslēdz ar jaunu tiesību: Resursi -> Rēķini -> 'Horizon:
Bilances izgūšana'
Lai varētu pārņemt citu lietotāju dokumentus, jāaktivizē
tiesība Tiesības -> Administrēšana -> Dokumentu
pārņemšana

