AB 5.14 versijas izmaiņu apraksts
Izmaiņu pieprasījumi/ierosinājumi nākamajām versijām/uzlabojuma ierosinājumi
1. Recepte
a. Receptē redzamās pogas atbilst kopējiem noteikumiem un ir vienādas apskatot lokālo un ārējo versiju.
Pogas tiek attēlotas un darbojas saskaņā ar dokumenta tiesībām, lietotāja lomas atļaujām un
līgumattiecību, ar kuru ielogojas. T.i ja nav kādas atļaujas, tad poga nav redzama vai ir paziņojums
b. Katru reizi, kad Receptē pamainās dati, forma tiek pārlādēta (bet nepazūd).
c. Receptes sagatavju sarakstā vairs neļauj dzēst šablonus no iestādes šablonu saraksta.
2. DNL
a. DNL redzamās pogas atbilst kopējiem noteikumiem un ir vienādas apskatot lokālo un ārējo versiju.
Pogas tiek attēlotas un darbojas saskaņā ar dokumenta tiesībām, lietotāja lomas atļaujām un
līgumattiecību, ar kuru lietotājs pieslēdzas sistēmai. Tas ir, ja nav kādas atļaujas, tad poga nav redzama
vai ir paziņojums.
b. Pieliktas validācijas, ja DNL ir iepriekšējas elektroniskās lapas. Ja aizpildot DNL, norādītais periods
pārsniedz 30 dienas, redzams validācijas paziņojums: "Darbnespējas periods pārsniedz 30 dienas,
norādiet atzīmes par nosūtīšanu pie speciālista". Ja aizpildot DNL, norādītais periods ir lielāks par 26
nedēļām, redzams validācijas paziņojums: "Darbnespējas periods pārsniedz 26 nedēļas, norādiet
atzīmes par nosūtīšanu uz VDEĀVK".
c. Dokumentu sarakstā, ārējā statusa tooltipā iespējams nolasīt kļūdas tekstu, ja dokumentam ir
saņemta kļūda.
d. Pacientu datu izgūšanā no e-Veselības, ja tiek saņemta kļūda par neesošu pacientu, lietotājam tiek
parādīts paziņojums “Persona nav atrasta e-Veselības sistēmā”.
e. eVeselības dokumentu kopējā sarakstā, kolonnā “Papildinformācija” tiek rādīts DNL periods - no pirmā
perioda sākuma datuma līdz pēdējā perioda beigu datumam (ja tāds ir).
f.

AB esoša DNL sasaiste ar e-Veselībā jau esošu DNL iespējama ar atļauju "Esošam DNL ļaut piesaistīt
ārēju DNL", ja lietotājs pieslēdzies ar savu līgumattiecību vai ar deleģēto līgumattiecību, ja loma ir
“Māsa” vai “Virsmāsa”.

3. e-Veselības dokumenti
a. Pievienots paziņojums par EVK dokumentu (DAM ABDOC) asinhronu pārbaudi eveselībā ar pogu
dokumenta atjaunošanai.
b. Izraksts-epikrīze: papildinājumi stac.kartes izvēles blokā. Iespējams dokumenta šablonā atteikties no
manipulāciju ielasīšanas dokumentā un ārsta un pacienta datu rādīšanas skatīšanās režīmā.
d. DAM (Noklusēti visiem dokumentiem) - labajā pusē redzamās pogas ir vienādas apskatot lokālo un
ārējo versiju. Poga “Drukāt” pie ārējās versijas skata drukā dokumenta ārējo versiju. Pogas tiek
attēlotas un darbojas saskaņā ar lietotāja lomas atļaujām un līgumattiecību ar kuru ielogojas. T.i ja nav
kādas atļaujas, tad poga nav redzama vai ir paziņojums par ierobežojumiem.
c. Tikai lomai ar tipu Māsa ir iespēja brīvi veidot dokumentus, izmantojot deleģēto līgumattiecību. Citas
lomas ar savu profila līgumattiecību darbojas kā iepriekš.
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4. Uzdevumu rinda
a. Uzdevumu rindā jauns statuss: Neizpildīts; tiks atkārtots. Tiek pielietots, ja dokumentu sūtīšanas
procesā ārpus AB bijušas tehniskas kļūdas.
5. Apmaksas
a. Izveidota integrācija ar apdrošināšanas kompāniju Gjensedige izmantojot BlueBridge.
b. Apmaksājot rēķinu ar Mobilly čeka nr. tiek atrādīts piezīmēs.
6. Plānošanas kalendārs
a. Atverot pacienta paplašinātās meklēšanas formu, datu attēlošanas sarakstā pievienota jauna kolonna
“Aktīvās stacionārās kartes numurs”.
b. Kalendāra kontroļa uzlabojumi – iespējams atlasīt pierakstu par vienu nedēļu, izcelti pārdienu datumi.
c. Plānošanas kalendāra sākuma formas maiņa.
d. Jaunas pogas “Istabu skats” un “Ārstu skats”.
e. Plānošanas kalendāra kopsavilkuma daļas uzlabojumi.
f.

Pierakstu veidošana, atvēršana. Jaunas tiesības "Pazīmes "Ieradies" labošana". Pierakstu
kopēšana.

7. Klasifikatori
a. Uzlabots Klasifikatoru importēto datu saglabāšanas process (Pilnais imports) 10 klasifikatoriem.
b. Uzlabota MC klasifikatoru atjaunošana (Pilnais imports).
8. Stacionāra karte
a. Dienas stacionāra kartē veidojot talonu papildināts obligāti pievienojamo manipulāciju saraksts ar
jaunu manipulāciju 60075.
b. Stacionāra kartes noslēgšanas funkcijas iestatījums mainīts uz tiesību. Slēgšanas datums turpmāk tiks
attēlots stacionāra kartes lejas daļā. Sistēmas importētajām manipulācijām stacionāra kartes
noslēgšanas datuma cilnē tiks attēlota informācija par manipulāciju importu.
9. Citi
a. AB5⇄ABX līgumattiecību mijiedarbība: AB izmanto lietotāja līgumattiecības, kas pievienotas
izvēlētajai struktūrvienībai, vai arī piedāvā izvēli no citām, ja savu šajā struktūrvienībā nav. AB apakšā
pie ārsta vārda parāda tooltip ar informāciju par aktuālo līgumattiecību.
b. Auditācijas tabulās tiek piefiksēta un Sesiju administrēšanā attēlota pēdējā lietotāja izmantotā BL
adrese.
c. Pacienta datos sadaļā "Taloni/Epizides" tiek attēlots talona Maksātāja kods un nosaukums.
Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
d. Atskaite VCA658 papildināta ar kolonnu "Pārdotas davanu kartes".
e. EVK Ambulatorais pārskats - izlabota diagnozes tipa koda attēlošana.
f.

EVK epikrīze: izlabota AB diagnozes tipa sūtīšana.

g. Izlabota kļūda receptē: ja autotekstu izvēle ir virs pogām, tad izdarot izvēli nostrādā arī poga.
h. MC pacientu datu apmaiņas pārbaudē tiek ņemtas vērā atšķirības vārdā un uzvārdā.
i.

Lietotāja sesija vairs netiek pārtraukta, ja tiek rakstīts dokuments.

j.

Diktofons: novērsta iezīmēta darba uzdevuma ‘piešķiršanās’ noformētājam.
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