
System Optimed24

Konfiguracja i ważniejsze zmiany 9.3.0



2

9.3.0Projekt:

Dokument:

ID:

Wersja:

Data: 18.12.2017

Optimed24

Instrukcja Użytkow nika

Spis treści

.................................................................................................................................. 4Wymagalność Microsoft .Net w wersji 4.6.21.

.................................................................................................................................. 4Gabinet2.

...................................................................................................................... 4Umożliwiono wyłączenie widocznośći ceny świadczenia2.1.

...................................................................................................................... 5Ukrycie danych kontaktowych pacjenta2.2.

...................................................................................................................... 6
Dodano nowe parametry przekazywane do wydruku na skierowaniu:
cykliczność, data ważności

2.3.

...................................................................................................................... 7
Wystawianie skierowań - dodano zakładkę w ulubionych gromadzącą
skierowania wystawione na rzecz pacjenta

2.4.

...................................................................................................................... 7
Wyróżnienie w dokumentacji medycznej wizyty która powstała przez
przekazanie zlecenia do realizacji

2.5.

...................................................................................................................... 8
Zaznaczanie wartości 'Stosowany' w 'Leki stosowane przewlekle' przy
wystawianiu leku oznaczomnego jako stosowany przewlekle

2.6.

...................................................................................................................... 9
Przekazywanie szczegółowych informacji do modułu Gabinet z Raportu
błędów

2.7.

.................................................................................................................................. 10Rejestracja3.

...................................................................................................................... 10
Umożliwiono dodatkowe odróżnienie rezerwacji zarejestrowanych z
poziomu Rejestracja online/Znany Lekarz/Halo Doktorze

3.1.

.................................................................................................................................. 10Administracja4.

...................................................................................................................... 11Dodano możliwość podziału importowanej puli recept na paczki4.1.

...................................................................................................................... 11
Uruchamianie modułów jako procesy - umożliwiono konfigurowanie na
stanowisku

4.2.

.................................................................................................................................. 12Sprawozdawczość NFZ5.

...................................................................................................................... 12Deklaracje - dodatkowe kryteria wyszukiwania: 'Data wycofania'5.1.

...................................................................................................................... 13Umożliwiono dodanie maksymalnie trzech zgód na świadczeniach5.2.

.................................................................................................................................. 13Punkt Pobrań6.

.................................................................................................................................. 13Inne7.

...................................................................................................................... 13
Zoptymalizowano działanie systemu w zakresie pracy ze
świadczeniami/cennikami

7.1.

...................................................................................................................... 13
Deklaracje - ograniczono widoczność personelu w oknie 'Wybór
personelu' do faktycznie zbierających deklaracje POZ

7.2.

...................................................................................................................... 14
Zmiana algorytmu wyliczania informacji o kończących się pulach numerów
recept w gabinecie

7.3.



3

9.3.0Projekt:

Dokument:

ID:

Wersja:

Data: 18.12.2017

Optimed24

Instrukcja Użytkow nika



Projekt:

Dokument:

ID:

Wersja:

Data:

9.3.0

18.12.2017

Optimed24

Instrukcja Użytkow nika

4Rozdział 1 - Wymagalność Microsoft .Net w wersji 4.6.2

1 Wymagalność Microsoft .Net w wersji 4.6.2

Aktualizacja systemu Optiemd24 do wersji 9.3.0 - zgodnie z wcześniejszymi

zapowiedziami - wymaga zainstalowania na każdym stanowisku roboczym pakietu

Microsoft .Net Framwork w wersji 4.6.2. Należy zadbać o instalację tego pakietu przed

podjęciem próby aktualizacji systemu na serwerze oraz na stanowiskach roboczych.

2 Gabinet

2.1 Umożliwiono wyłączenie widocznośći ceny świadczenia

Funkcjonalność umożliwia zablokowanie widoczności w module Gabinet kwoty jaką ma

uiścić pacjent na wykonanie usługi medycznej. Cena świadczenia nie będzie zatem

widoczna:

- w komponencie świadczenia przy dodawaniu lub edytowaniu usługi  - brak jest

widocznej kolumy z ceną a przy dodawaniu / edytowaniu świadczenia wartość w polu

cena się nie pokazuje

- w katalogu świadczeń dostępnym w module Gabinet - dostęp z górnego menu zakładek w

Gabinecie

- na podglądzie dokumentacji medycznej pacjenta.

Aby skuteczenie zablokować widoczność ceny należy przydzielić użytkownikowi

uprawnienia funkcyjne:
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5Rozdział 2 - Gabinet

- Gabinet - brak widoczności ceny

- Podgląd szczegółów rezerwacji

- Edycja szczegółów rezerwacji

Uprawnienie 'Gabinet - brak widoczności ceny' nie jest domyślnie przydzielone

użytkownikom.

Dwa ostatnie uprawnienia uniemożliwiają wgląd w dane szczegółów rezerwacji terminu

wizyty jaką standardowo lekarz posiada w Gabinecie i z którego to miejsca może

podejrzeć cenę świadczenia przypisaną to tego terminu. 

2.2 Ukrycie danych kontaktowych pacjenta

Dodano dwa nowe uprawnienia umożliwiające ukrycie danych kontaktowych pacjenta:

    Gabinet - dostęp do zakładki Pacjenci 

Usunięcie tego uprawnienia lekarzowi powoduje że nie będzie można edytować danych w

zakładce Pacjenci (zakładka widoczna obok zakładki Lista robocza i Lista robocza -

tabela)

    Gabinet - widoczność numeru telefonu pacjenta  

Brak uprawnienia powoduje ukrycie numeru telefonu pacjenta na wydruku dokumentacji

medycznej i w oknie tooltip na liście  zarejestrowanych wizyt w zakładce 'Lista robocza' 
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6Rozdział 2 - Gabinet

2.3 Dodano nowe parametry przekazywane do wydruku na
skierowaniu: cykliczność, data ważności

Dodano nowe parametry wydruku (widoczne na wszystkich skierowaniach):

Widoczne na wszystkich skierowaniach:

@expireDate - data ważności skierowania

Widoczne na skierowaniu do laboratorium:

@pernamentReferral - informacja czy skierowanie jest cykliczne
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7Rozdział 2 - Gabinet

2.4 Wystawianie skierowań - dodano zakładkę w ulubionych
gromadzącą skierowania wystawione na rzecz pacjenta

Dodano zakładkę 'Wystawione' na helperze dla komponentu 'Wystawianie skierowań'.

Pozycje ulubionych w tym obszarze pojawiają się w panelu dopiero po zatwierdzeniu

wizyty.

Funkcjonalność umożliwia powielenie skierowań pacjenta przy wykorzystaniu

elementów dostępnych w zakładce ulubione.

2.5 Wyróżnienie w dokumentacji medycznej wizyty która powstała
przez przekazanie zlecenia do realizacji

Wizyty powstałe wskutek opcji 'Przekaż do realizacji' w komponencie 'Wystawianie

skierowań' oznaczone zostały specjalną ikoną. Funkcjonalność 'Przekaż do realizacji' jest

wykorzystywana przy przekazywaniu zleceń do realizacji w module 'Gabinet zabiegowy'
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8Rozdział 2 - Gabinet

2.6 Zaznaczanie wartości 'Stosowany' w 'Leki stosowane
przewlekle' przy wystawianiu leku oznaczomnego jako
stosowany przewlekle

Po zatwierdzeniu wizyty z lekiem, który jest oznaczony jako stosowany przewlekle

(formatka przepisywania leku), lek ten w heleprze będzie oznaczany jako stosowany -

pole na zakładce leki stosowane przewlekle.
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9Rozdział 2 - Gabinet

2.7 Przekazywanie szczegółowych informacji do modułu Gabinet z
Raportu błędów

Funkcjonalność umożliwia przekazywanie informacji o pozycji rozliczeniowej, której

dotyczy błąd zwracany z NFZ po weryfikacji świadczeń stomatologicznych. Błędy z

modułu NFZ do modułu Gabinet sa przekazywane z wykorzystaniem mechanizmu 

'Zgłoszenie naprawy' z poziomu raportu błędów NFZ lub wyników weryfikacji

pojedynczego świadczenia. W przypadku świadczeń z zakresu Stomatologia w ramach

rozliczenia wizyty przekazywane są dane wielu świadczeń, a błędy mogą dotyczyć tylko

części z nich. Dzięki nowemu mechanizmowi w Gabinecie będzie wiadomo - poprzez

informacje przekazane i wyróżnione na komponencie świadczenia - których pozycji

zwrotka z błędami dotczy, tak by lekarz wiedział którą pozycję ma poprawić.

Szczegółowa informacja o błędach dotyczących konkretnych pozycji będzie widoczna po

wybraniu z górnego menu w module Gabinet opcji 'Wizyty wymagających poprawy'.

Informacja jest widoczna w oknie tooltip po najechaniu na wizytę do której przekazano

błędy.
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10Rozdział 2 - Gabinet

Po wejściu do wizyty informację o błędzie i pozycji której błąd dotyczy będzie widać w

oknie wyświetlającym się po wybraniu przycisku Błędy NFZ oraz w komponencie

Swiadczenia, gdzie przy pozycji z błędem znak ostrzegawczy bedzie widoczny przy

błędnej pozycji.

3 Rejestracja

3.1 Umożliwiono dodatkowe odróżnienie rezerwacji
zarejestrowanych z poziomu Rejestracja online/Znany
Lekarz/Halo Doktorze

Do wbudowanego widoku listy terminów dodano nową kolumnę -> "Źródło rezerwacji".

Widoczność kolumny należy ustawić w module Administracja edytując widok "Widok

listy terminów module Rejestracja".

4 Administracja
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11Rozdział 4 - Administracja

4.1 Dodano możliwość podziału importowanej puli recept na
paczki

Funkcjonalność będzie miała praktyczne zastosowanie w tych województwach, gdzie

recepty są pobierane z portalu SZOI.  Przy imporcie puli recept, umożliwiono podział pliku

na:

- liczbę części na ile importowana pula zostanie podzielona lub 

- określenie liczby numerów recept ma podzielona część puli zawierać . 

Zachowano również możliwość nie dzieleinia puli na części. Podział jest możliwy jedynie

dla recept, które nie są już podzielone na bloczki w pliku xml. W przypadku województw

gdzie funkcjonuje portal SZOI (np. mazowieckie, wielkopolskie) nie istnieje podział na

bloczki recept w ramach pliku z numerami recept.

4.2 Uruchamianie modułów jako procesy - umożliwiono
konfigurowanie na stanowisku

Dotychczasowy parametr systemowy LAUNCHER_ENABLE_SEPARATE_PROCESSES

został zachowany. Aktualizacja do wersji 9.3.0. ustawi go na wartość Y.

Dodano nowe ustawienie konfigurowalne na stanowisko - "Uruchamiaj moduły jako

osobne procesy" ustawione domyślnie na Y.

Jeżeli oba parametry będą włączone to uruchomią się osobne procesy.  Uruchamianie

modułów jako osobne procesy pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania

zainstalowanej pamięci RAM podczas pracy z Optimed24. 
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12Rozdział 4 - Administracja

5 Sprawozdawczość NFZ

5.1 Deklaracje - dodatkowe kryteria wyszukiwania: 'Data
wycofania'

Dodano możliwość wyszukiwania deklaracji po dacie wycofania deklaracji. Po wybraniu

zakresu dat należy zatwierdzić kryterium wyszukiwania klikając przycisk Szukaj.
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13Rozdział 5 - Sprawozdawczość NFZ

5.2 Umożliwiono dodanie maksymalnie trzech zgód na
świadczeniach

Przy dodawaniu świadczeń w module Gabinet, lub tworzeniu rozliczeń w

Sprawozdawczości NFZ umożliwiono wprowadzenie do trzech zgód na jednym

świadczeniu. Konieczność przypisywanis więcej niż jednej zgody płatnika może wynikać

ze specyfiki świadczeń rozliczanych w ramach umowy z NFZ, np. w przypadku świadczeń

rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w ośrodku dziennym.

6 Punkt Pobrań

Dodano parametr systemowy LABORATORY_AUTORESERVATION_CHARGING, którego

włączenie pozwala na automatyczne tworzenie - w momencie zatwierdzenia zlecenia - 

rezerwacji w module Rejestracja dla zleceń ze skierowań nie posiadających jeszcze

powiązanych rezerwacji.

7 Inne

7.1 Zoptymalizowano działanie systemu w zakresie pracy ze
świadczeniami/cennikami

W instalacjach Optimed24, w których istnieje wiele cenników świadczeń zawierających

dużo pozycji oraz aktualizacje cenników są przeprowadzane z dużą częstotliwością

zaobserwowano spadek wydajności systemu w sytuacji pracy na świadczeniach w

modułach Rejestracja, Gabinet i przy zatwierdzaniu cenników. Optymalizacja zastosowana

w bieżącej wersji naprawia ten problem. 

7.2 Deklaracje - ograniczono widoczność personelu w oknie
'Wybór personelu' do faktycznie zbierających deklaracje POZ

W module Administracja udostępniono  opcję Menadżer deklaracji, za pomocą którego

można określić czy do użytkownika medycznego można przypisywać deklaracje POZ.

Przy pomocy menedżera deklaracji można zbiorowo przydzielać wielu użytkownikom
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14Rozdział 7 - Inne

uprawnienia do zbierania deklaracji POZ. Na liście po uruchomieniu Menedżera widoczni

są jedynie użytkownicy mający przypisane następujące grupy zawodowe: Lekarz,

Pielęgniarka, Położna, Higienistka szkolna

Natomiast na edycji użytkownika dodano opcję 'Przypisywanie deklaracji POZ'. W tym

miejscu można indywidulanie przydzielić użytkownikowi prawo do przypisywania mu

deklaracji.  

W wyszukiwarce personelu widoczni są jedynie użytkownicy z włączoną opcją

przyjmowania deklaracji. Dotyczy to: deklaracji do lekarza, do pielęgniarki, do położnej

oraz deklaracji medycyny szkolnej. 

Domyślnie opcje włączoną mają wszyscy użytkownicy z przypisaną grupą zawodową

wymienioną powyżej. Zatem aby urealnić listę personelu widoczną przy przypisywaniu

deklaracji pacjenta należy odznaczyć np. poprzez Menadżera pole 'Zbiera deklaracje POZ'.

7.3 Zmiana algorytmu wyliczania informacji o kończących się
pulach numerów recept w gabinecie

Zmodyfikowano mechanizm informujący użytkownika o kończącej się liczbie numerów

recept do wykorzystania w ramach pracy w poradni. Obecnie można administracyjnie

(moduł Administracja - Domyślny użytkownik - Gabinet - Recepty - Ustawienia ogólne)

ustalić:
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15Rozdział 7 - Inne

- na ile dni przed wyczepraniem puli recept ma się pojawiać o tym alert w Gabinecie u

lekarza na komponencie Leki oraz w Administracji w Menedżerze recept (domyślnie

ustawiene - 5 dni przed). To klient będzie ustalal ile czasu potrzebuje na to by zareagować

na alert i zamówić nowe numery recept lekarzowi.

- ile recept w ramach zaimportowanej puli powinno zostać wystawionych, aby mechanizm

zaczął działać (domyślnie 15 recept). Wcześniejsze działanie mechanizmu powodowało,

że alert uruchamial się zbyt szybko biorąc pod uwagę dużą liczba wystawionych recept

zaraz po zaimportowaniu.

Dodatkowo - kalkulator wyliczający termin wykorzystania puli zostaje uruchomiony

dopiero po 24 godzinach od wczytania puli. 
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