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3Rozdział 1 - Rejestracja

1 Rejestracja

1.1 Dodano możliwość zapisu pacjenta na listę rezerwową

W rejestracji na wyszukiwarce terminów pod przyciskiem "Uzup." w przypadku pozycji

wolnych lub odwołanych można termin uzupełnić po poprzez przeniesienie terminu z

listy rezerwowej (ew. terminu bez_grafiku).

Kliknięcie przycisku Uzup. powoduje wyświetlenie wyszukiwarki terminów wizyty

wpisanych na listę rezerwową. Możliwa jest edycja i podgląd rezerwacji, skreślenie

terminu z listy rezerwowej oraz przeniesienie go na termin z poziomu którego wywołano

wyszukiwarkę.

 W przypadku dokonywania rezerwacji na zakładce Informacje NFZ można zaznaczyć

"Lista rezerwowa" co oznacza, pacjent jest zainteresowany zmianą terminu na

wcześniejszy.
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4Rozdział 1 - Rejestracja

 W sytuacji w której następuje odwołanie, zwolnienie innego terminu z okna

wyszukiwarki terminów można uzupełnić lukę terminem z listy rezerwowej.

2 Gabinet zabiegowy

2.1 Dodano możliwość wybrania innej poradni i innego
użytkownika realizujacego niż zalogowany

W module Gabinet zabiegowy w oknie realizacji zlecenia odblokowano możliwość zmiany

poradni w której zabieg jest realizowany. Zmiana poradni będzie wymagana w sytuacji gdy

w strukturze jednostki znajduje się kilka gabinetów zabiegowych, i znajdują się w innych

oddziałach. W takiej sytuacji zlecenie z Gabinetu lekarza jest domyślnie przypisywane do

realizacji do Gabinetu zabiegowego funkcjonującego w ramach tego samego oddziału.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy pacjent uda się do innego oddziału do Gabinetu

zabiegowego. Wtedy dokumentacja powinna zostać stworzona na właściwy gabinet a nie

domyślnie określony.

 Zmiana poradni jest możliwa jeżeli zlecone pozycje (procedury wewnętrzne) mają w

konfiguracji odpowiedniki realizacji dla gabinetu zabiegowego w innym odddziale (np.

zlecono Podanie leku w gabinecie zabiegowym w oddziale A i to samo usunięcie kleszcza

jest skonfigurowane do realizacji w gabinecie zabiegowym w oddziale B.  
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5Rozdział 2 - Gabinet zabiegowy

W głównym oknie modułu Gabinet zabiegowy przy wyborze personelu dodano dwa małe

przyciski [+] oraz [-].  Umożliwiają one zarządzanie listą użytkowników pracujących

jednocześnie w Gabinecie zabiegowym tak, by mogli oni realizować zleceone zabiegi bez

konieczności wylogowania się z modułu oraz systemu. Przycisk [+] dodaje kolejnych

użytkowników do listy, przycisk [-] usuwa użytkownika z listy. 

Zabieg będzie zrealizowany na widocznego na liście użytkownika i tak zostanie utworzona

dokumentacja medyczna, a zmiana na innego użytkownika i wybór opcji 'Realizuj' będzie

wymagało podania hasła użytkownika nowo wybranego.
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6Rozdział 2 - Gabinet zabiegowy

3 Inne

3.1  Dodano możliwość wyświetlania numerów pacjenta na ekranie
Poczekalni

W celu wdrożenia i konfiguracji Poczekalni należy zgłosić się do serwisu

Optimed24. Do uruchomienia Poczekalni wymagane jest posiadanie aktualnej

licencji na Self-ChekIn.

Dodano funkcjonalność przypisującą pacjentom indywidualne numery kolejkowe w

ramach danego dnia, dla wybranych gabinetów.

W module Rejestracja dodano możliwość wydrukowania numeru pacjenta, wraz z

numerem gabinetu, w którym pacjent ma zarezerwowaną wizytę.
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7Rozdział 3 - Inne

Dodano możliwość wyświetlania w przeglądarce internetowej strony z informacjami, o

kolejnych numerach w poszczególnych Gabinetach

W module Gabinet dodano funkcjonalność "przywołania" pacjenta. Numer pacjenta

przywołanego zostanie na ekranie Poczekalni oznaczony ciemniejszym kolorem.

3.2 Dodano logowanie czynności: wglądu, wydruku i eksportu do
pliku dokumentacji medycznej (dane wizyt, załączników
plikowych i wyników laboratoryjnych)

Dodano obsługę logowania czynności: wglądu (ogólnie rozumianego wyświetlenia),

wydruk (choćby częściowego), eksportu do pliku (choćby częściowego) dla danych:

a) wizyt - (nie obejmuje wydruków wywoływanych z komponentów karty wizyty)
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8Rozdział 3 - Inne

b) załączników plikowych - (również w sytuacji, gdy dotyczą wyników badań lab.)

c) wyników badań laboratoryjnych.
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