AB 5.15 versijas izmaiņu apraksts
Izmaiņu pieprasījumi/ierosinājumi nākamajām versijām/uzlabojuma ierosinājumi
1. Recepte (e-recepte)
a.
b.
c.

Receptes aizpildīšana; ja sagatavē esošais medikaments vai diagnoze vairs nav aktuālajā
klasifikatorā, izvēloties veidot recepti ar šo sagatavi, tiek parādīts paziņojums.
Receptei noņemta validācija, ka, ja recepte izrakstīta bērnam, obligāti nepieciešams norādīt
saņēmēju.
Receptes kopēšana: vairs nekopē derīguma termiņu.

2. DNL
d. DNL tiek rādīts lauks "Pirmās DNL 1. darba nespējas diena", ja ir izvēlēts “Turpinājums”,
Elektronisks un laukā "Iepriekšējās DNL reģ. nr.:" izvēlēts nepieciešamais DNL.
e. Gadījumā, ja DNL ne reizi nav bijis veiksmīgi nosūtīts uz E-veselību (dokumentam nav ārējā
identifikatora), tad atverot DNL pacienta dati atjaunojas.
f. DNL lauks "Datums no" tiek padarīts neaktīvs, ja ir izvēlēts "Turpinājums", "Elektronisks" un
laukā "Iepriekšējās DNL reģ. nr.:" izvēlēts nepieciešamais DNL.
g. Izvēloties B lapu un ieliekot cēloni “Pirmsdzemdību periods” – automātiski ieliekas perioda
beigu datums un dienu skaits ir 70. Izvēloties B lapu un ieliekot cēloni “Pēcdzemdību periods”
– automātiski ieliekas perioda beigu datums un dienu skaits ir 56. Izņemot atzīmi no cēloņa
“Pirmsdzemdību periods” vai “Pēcdzemdību periods”, ieliktais "Datums līdz" un "Dienu skaits"
tiek notīrīts. Ja ir atzīmēts jebkurš cēlonis, kombinācijā ar kādu no diviem iepriekš
minētajiem (arī kombinācijā vienam ar otru), neļauj apstiprināt DNL, tiek parādīts
paziņojums: Ievadītā darbnespējas cēloņu kombinācija nav atļauta.
h. Ja A tipa lapai ir elektroniskie turpinājumi, tiek pārbaudīts dienu skaits no darbnespējas
pirmās dienas. Ja, spiežot "Saglabāt" vai "Slēgt", no turpinājumu pirmās dienas līdz perioda
pēdējai dienai (vai pēdējā perioda pirmajai dienai, ja nav pēdējās dienas) ir vairāk kā 10
dienas, izdod paziņojumu: “A tipa darbnespējas lapai darbnespējas periods pārsniedz 10
dienas”.

3. E-veselības dokumenti
a. Ieviests jauns dokumenta nosūtīšanas stāvoklis "Nezināms", kurš ir kā noklusējuma stāvoklis
(līdz versijai 5.15 noklusējuma stāvoklis ir "Netiks sūtīts"). Stāvoklis "Netiks sūtīts" tiek
izmantos tikai tajos gadījumos, ja no dokumenta formas ir izņemta pazīme "Sūtīt uz ārējām
iestādēm".
b. Ja ir ielikts atbilstošs iestatījums, pievienojot jaunu dokumentu ar pogu "Jauns dokuments"
dokumenta forma tiek atvērta jaunā cilnē nevis atsevišķā logā kā līdz šim. Esošie dokumenti
arī tiek atvērti jaunā cilnē.
c. Ja dokuments ir kaut reizi saglabāts vai apstiprināts un atrodas labošanas režīmā, tad ir
pieejama poga “Atgriezties skatīšanās režīmā".
d. Iespējams norādīt EXTMC iestatījumos, lai uzdevumu rinda veic EVK dokumentu ārējā
stāvokļa pieprasījumus pēc katra jauna dokumenta vai labojumu nosūtīšanas.
e. Jaunas iespējas dokumentu šablonu veidošanai; ABDOC: Jauni bloki: paplašinātais
klasifikators, Saistītie dokumenti, Svītrkoda bloks, Svītrkoda kontrolis, Diagnožu bloku
papildināmā saraksta virsrakstu slēpšana.
f. DAM dokumenti; izmainīta Diagnozes klasifikatora ielāde: vairs netiek ielādētas uzreiz visas
klasifikatora vērtības.

4. Uzdevumu rinda
a. Uzdevumu rindas filtru joslā pievienots jauns filtrs “Uzdevuma izveidošanas laiks”.
Noklusējuma vērtības neaktīvas. Esošais Filtrs pārsaukts par "Plānotais izpildes laiks".
Kolonna "Ielikšanas laiks" pārsaukta par "Uzdevuma izveidošanas laiks". Kolonna "Izpildes
datums" pārsaukta par "Plānotais izpildes laiks".
b. Ir iespējams konfigurēt uzdevumu rindas izpildi vairākās plūsmās pēc uzdevumu tipiem.
Dokumentu izmaiņas sadalītas sīkākos veidos atbilstoši dok. tipam. Iespējams arī norādīt
uzdevumu veidu prioritātes plūsmās.
5. Auditācija
a.

b.
c.
d.
e.

Papildināta pieslēgšanās/atslēgšanās auditāciju tabula [dbo].[CONNECTIONS] ar jauniem
laukiem. Pievienots struktūrvienības kods, struktūrvienības ID un kontrakta ID, kuru lietotājs
izvēlas pieslēdzoties.
Atverot no pacienta kartiņas dokumentus, tiek pieauditēts pacienta ID.
Auditācijas tabulā [dbo].[CONNECTIONS] auditē notikumu, kad administrators “izmetis”
lietotāju caur AB sesiju sarakstu aplikācijā (Action=5).
Pie
neveiksmīgas
ielogošanās
(nepareizs
logins/parole),
AB
auditācijas
tabulā
[dbo].[CONNECTIONS] ieraksta auditācijas ierakstu (Action=4).
Pievienots audits darbībām ar ilgtermiņa rindām.

6. Atskaites
a.
b.
c.
d.

Atskaitē LA006 atlasa datus, ja meklē pēc Pasūtītāja.
Atskaitē AD078 veiktas korekcijas unikālo kopskaitu aprēķinā.
Atskaitēs MP659, MP661, MP662, MP663 nomainīts personas kods pret dzimšanas datumu.
Atskaitēs MP659, MP661, MP662, MP663 mainīta ierakstu secība pēc rindā uzņemšanas
datuma un laika.
e. Jauna atskaite RE721 “Darba laika uzskaite”, attēlo kalendāro pierakstu, apmeklējumu skaitu
un summē pierakstu laiku.
f. Jauna atskaite RE722 “Pacienta pieraksti pa ārstiem”, attēlo pierakstītos pacientus pie ārsta
un skaita uz vizīti ieradušos un neieradušos pacientus.
g. Jauna atskaite RE720 “Pacientu apmeklējums/pieraksti”, attēlo apmeklējumu skaitu,
pierakstu skaitu un ieradušos pacientu skaitu.
h. Jauna atskaite RE718 “Ārsts, kabinets, pacientu saraksts”, attēlo pie ārsta pierakstītos
pacientus un čeka nr. no Aprēķiniem.
i. Plānošanas kalendāra izdruka papildināta ar atzīmi par to, ka pacients ir ieradies uz vizīti.

7. Laboratorija
a. Realizēts labojums, kura rezultātā tagad ir iespējams importēt manipulācijas arī tādos
gadījumos, kad uzņemšanas ierakstam vēl nav zināms rezultāts. Pēc rezultāta piešķiršanas
attiecīgi izveidojas taloni vai stackarte (atkarīgs no rezultāta) un importētās manipulācijas
tiek pievienotas.
8. Iestatījumi
a. Izveidots iestatījums "Atļaut izsniegt pacienta informāciju (Globāls)", kas kontrolē pacientu
informācijas izsniegšanas ķekša darbību. Ja iestatījumu izslēdz - veidojot jaunus pacientus
ķeksis pie “Atļaut izsniegt informāciju” netiek rādīts. Esošo pacientu datu apstrādi neietekmē.
b. Izveidots globāls ABX iestatījums "Sistēmas lietotājs", to var lietot uzdevumu rinda.
c. Papildinātas lomu atļaujas: atļaut eksportēt datus no saraksta.

9. Kalendārs
a. Ja ĀB ir atzīmēts iestatījums “Noklusētā vērtība laukam "ieradies", tad arī pierakstiem, kas
veikti caur pacientu portālu, tiek ņemts vērā šis iestatījums.
10.Nosūtījumi
a. Vizuala diagnostika; Mainīts nosūtījuma datu faila saturs, kāds tiek veidots saglabājot
nosūtījumu, ja pie iekārtas norādīts "PCR USIT".
11.Pacients
a. Nodrošināta iespēja, ka nevar ievadīt pacienta dzimšanas datumu kā nākotnes datumu.
Reģistrējot pacientu ar jaunā tipa personas kodu (sākās ar 32), pārejot uz citu datu ievades
lauku, dzimšanas datuma lauks kļūst neaktīvs. Lai ievadītu dzimšanas datumu, jāieliek
ķeksis. Saglabāt pacientu bez dzimšanas datuma nav iespējams.
b. Obligātās Veselības Pārbaudes (OVP) formā pievienota poga “Aprēķins”. Pievienota iespēja
norādīt speciālistu izmeklējumiem. Klasifikatorā “Maksas pakalpojumi”, atzīmējot pazīmi
"Iekļaut OVP aprēķinā", speciālists tiek norādīts aprēķinā.
12.Citi
Izveidota dāvanu karšu ielāde ĀB – “Importēt dāvanu kartes”.
Visās vietās, kur tiek izmantoti līgumārstu kontroļi, nodrošināta iespēja atlasīt pēc
"Ārstniecības personas identifikatora vai uzvārda".
c. Lietotāji, kuri izmanto aktīvo direktoriju, lai pieslēgtos ĀB, tiks brīdināti par paroles maiņas
nepieciešamību 3 dienas pirms paroles beigu termiņa. Ja parole netiks nomainīta līdz paroles
termiņa beigām, lietotājs nevarēs pieslēgties ĀB. Paroles nomaiņa notiek ar Windows rīkiem.
d. Resursi -> Ilgtermiņa rindas. Ilgtermiņa rindu saraksts sākotnēji tiek atvērts tukšs, bez datu
atlases. Ja lietotājam ir sadefinēti skati, tad funkcionalitāte nemainās.

a.
b.

Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
a. Resursi -> ilgtermiņa rindas -> Rindas veida izvēle tiek attēlota alfabētiskā secībā.
b. Klasifikatori -> Dokumenti/faili -> Svarīgie dokumenti -> Grupas izvēle tiek attēlota
alfabētiskā secībā.
c. Sadaļā Pacients -> Pacienta meklēšana, atlasīto pacientu sarakstā redzams pacienta
aktuālais tālruņa numurs. Novērsts, lai nerādītu vairs vēsturiskos numurus. Meklēšana notiek
gan pēc aktuālajiem, gan vēsturiskajiem numuriem.
d. Uzlabota E-veselības dokumentu drukāšana: datu sadalījums pa lappusēm nav atkarīgs no
datu daudzuma blokos.
e. Nosūtījumu rezultātu un citus dokumentus tagad var saglabāt, ja nav sakonfigurēts DAM
dokuments. Tiks lietots tips ”Cits dokuments”.

