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3Rozdział 1 - Gabinet

1 Gabinet

1.1 Dodano możliwość przekazywania do wydruku parametru nr
kartoteki pacjenta z rejestracji

Do listy parametrów przekazywanych na wydruk dodano parametr @PatientCardNumber 

Umożliwia on wydruk numeru kartoteki pacjenta na dokumentach generowanych z

systemu (np. wydruk dokumentacji medycznej).

1.2 Wystawianie skierowań - dodano możliwość wystawiania
skierowań bez rozpoznania

Dodano możliwość wystawiania skierowań bez określenia rozpoznania. Konfiguracja

znajduje się na ustawieniach domyślnego użytkownika -> Gabinet -> Skierowania.

Ustawienie możliwe jest dla każdego skierowania niezależnie. Dostępne są 3 możliwości

wymagalności rozpoznania:

    Zawsze

    Tylko w przypadku finansowania przez  NFZ -  w tym wypadku brany jest pod uwagę

rodzaj rozliczenia wizyty

    Nigdy

1.3 Umożliwiono wskazanie stanu niewypełniony dla wybranych
komponentów

Funkcjonalność umożliwia pomijanie na wydruku dokumentacji medycznej

nieuzupełnionej treści z komponentów o typie Formularz oraz Pole tekstowe. Jeśli w

szablonie karty wizyty są zdefiniowane komponenty typu Formularz lub Pole tekstowe,

ale treść tych komponentów nie zawsze jest uzupełniania podczas wizyty pacjneta, można

ustawić w szablonie karty wizyty że takiego komponentu nie będzie domyślnie na

wydruku dokumentacji.  
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4Rozdział 1 - Gabinet

Aby zastosować funkcjonalność należy odznaczyć checkbox 'Rozpoczęte wypełnianie' na

konfiguracji komponentu w module Administracja. Domyślnie wszystkie komponenty

formularz oraz pole tekstowe które są zdefiniowane w szablonach kart wizyt mają tą

wartość zaznaczoną. 

Odznaczenie checkboxa powoduje że komponent w Gabinecie wygląda tak jak na

poniższym zrzucie ekranu, co spowoduje że nie będzie widoczny na wydruku karty

wizyty. W każdej chwili jednak podczas uzupełniania wizyty można kilknąć na przycisk

'Rozpocznij wypełnianie', wtedy pojawi się zawartość formularza oraz będzie można

uzupełnić jego treść. 

Czynność jest odwracalna i można ją cofnąć klikając niebieską strzałkę widoczną na

poniższym zrzucie. Kopiowanie danych z poprzedniej wizyty jednocześnie rozpoczyna

uzupełnianie komponentu, podobnie jak i dwuklik na belce z listą komponentów.
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5Rozdział 1 - Gabinet

2 Rejestracja

2.1 Umożliwiono korekty w zakresie danych niedotyczących ceny
na fakturze

Dodano możliwość wystawienia faktury korygującej w zakresie danych osobowych (bez

zmiany ceny, ilości, rabatu zrealizowanych świadczeń). Funkcjonalność dostępna jest z

poziomu edycji rezerwacji, na zakładce Dokumenty finansowe i działa analogicznie jak w

module Finanse.

3 Administracja

3.1 Szczegóły personelu - tytuł zawodowy/naukowy - dodano do
słownika pozycji "lekarz"

Lista tytułów zawodowych / naukowych na edycji użytkownika w module Administracja

została uzupełniona o pozycję Lekarz (widoczną jako Lek.). Pozostawiono jednocześnie

jako aktywny dotychczasowy tytuł zawodowy Lek. med.

4 Sprawozdawczość NFZ
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4.1 Dostosowane do zarządzenia Nr 65/2017/DI Prezesa NFZ -
SWIAD 8.8.1

Zarządzenie wprowadza komunikat SWIAD w wersji 8.8.1 jako wymagany dla świadczeń

ambulatoryjnych realizowanych od 1 września 2017 roku. 

4.2 Dostosowanie do zarządzenia Nr 71/2017/DSM Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r

Zarządzenie określa warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka

zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

5 Inne

5.1 Zaktualizowano słownik systemu kodów resortowych - zgodnie
z  rozporządzeniem z 22 maja 2017

5.2 Dodano przyciski do zwiększania i zmniejszania wielkości
czcionki tabel

Dodano przyciski do zwiększania i zmniejszania wielkości czcionki tabel. Zapis następuje

po zapisie przyciskiem 'Zapisz układ tabeli'.

5.3 Odświeżono okno główne aplikacji

Zmieniono wszystkie elementy okna na komponenty DevExpress.
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