ĀB versija 5.16
IZMAIŅU PIEPRASĪJUMI/
IEROSINĀJUMS NĀKAMAJĀM VERSIJĀM/
UZLABOJUMA IEROSINĀJUMS:

1. Atskaites

a. Pievienoti papildus atlases nosacījumi TU008b atskaitei.
b. Atskaite MP678 papildināta ar izmantotās apmaksas veida (skaidra nauda; karte)
attēlojumu;

c. Atskaite LA183 - Mainīts “gadījumu” uzskaites princips, atskaites režģī summējas
unikālie nosūtījumi nevis paraugi. Pievienota jauna kolonna “Bio”;

d. Atskaitē SD164 papildināts pacienta iemaksas aprēķins, ņemot vērā pacientu

grupas 120 un 121;
e. Radioloģijas Datu analīzes skati papildināti ar nosūtījumā norādīto pacienta svaru;
f. Datu analīzes kopa ‘Kalendārs’ papildināta ar laukie par ārējo pierakstu pacientu
datiem;
g. Jauna Datu analīzes kopa [E-dokumenti. Receptes], ar kuru iespējams izgūt datus
par Ārsta Birojā izveidotajām e-receptēm;
h. Izveidota datu analīzes kopa S
[ tacionāra kartes, rēķini, maksājumi, garantijas
vēstules (visas kartes)] pēc līdzības ar datu kopu [Stacionāra kartes, rēķini,
maksājumi, garantijas vēstules] un papildināta ar jauniem parametriem par
garantijas vēstuli saistītajā aprēķinā.
2. Denti (Zobārstniecība)

a. Izveidota Zobārstniecības dokumentam Ārstniecības sadaļa;
b. Izveidota iespēja no Ārstniecības sadaļas izdrukāt Zobu karti;
c. Izveidota „Ctrl Z” funkcionalitāte pie statusa atzīmēšanas zobu kartē. Atceras
pēdējās 10 darbības un ļaut uz tām atgriezties ar CTRL+Z.

3. Diktofons

a. Pedāļa Olympus RS28H darbība pielāgota win10 64 bit arhitektūrai;
b. Papildināta auditācija, lai varētu analizēt kļūdas, kuras rodas augšupielādējot liela
izmēra .wav failu;
c. Mainīts audio faila nosaukuma ģenerēšanas princips tādējādi novēršot nepareizā
audio faila atskaņošanu;
d. Pilnveidots augstas prioritātes ziņas attēlošanas mehānisms atgriežot darba
uzdevumu;
4. DAM dokumenti

a. Izveidota forma dokumenta versiju apskatei. Pieejama no dokumentu saraksta
(multi poga pie Atvērt dokumentu) konkrētam dokumentam;

b. Pilnveidota Dokumenta atribūtu saglabāšana - iespējams saglabāt atribūtus bez
dokumenta versijas maiņas;
c. Papildinātas Ārstniecības līdzekļu meklēšanas iespējas Īpašā receptē: izvēloties
Kompensējamās zāles redzama arī iespējamā Aptiekas cena un iespējamā
kompensācijas summa;
d. Pievienoti precīzāki MediCloud kļūdu tulkojumi;
e. Izveidota iespēja augšupielādēt un saglabāt dokumentus bez pacienta;

5. Kalendārs

a. Iestatījumi-EXTMC: pievienotas atsevišķu MediCloud servisu adreses, kas dotu
iespēju nākotnē nosūtīt, piemēram, pierakstus atsevišķi no dokumentiem.

b. Kalendārā izveidota iespēja uz Zīmītes izdrukāt atsevišķi pacienta datus (vārdu,
uzvārdu, personas kodu), pievienoti jauni tagi.

c. Sakārtots Istabu attēlojumu Kalendārā - ja vienā datumā ir darba laiki vairākās
istabās, istabas tiek attēlotas alfabētiskā secībā.

6. Klasifikatori

a. Izstrādāta funkcionalitāte klasifikatoru eksportam .CSV un .HTML formātā;
b. Izstrādāts līgumcenu ievadīšanas klasifikators un attiecīgi funkcionalitāte, kura pie
rēķinu apmaksas ņem vērā šo līgumcenu, ja norādīti attiecīgie maksātāju dati.

7. Ordinācijas

a. Medikamentu nozīmējumu forma papildināta ar medikamentu sagatavju joslu;
b. Tagad tiek izmantoti AB5 Diētu un aprūpes līmeņu klasifikatori, integrējot
Ordinācijas AB5;

8. Laboratorija

a. Palielināts ievadāmo simbolu skaits un arī saglabāšanas validācija laukam “Parauga
noņemšanas vieta” no 30 uz 100 simboliem;

b. Pievienojot nosūtījumam izmeklējumus un saglabājot "Manas izmeklējuma grupas"
lietotājs var izveidot grupu tikai sev;

9. Laboratorijas aparāti

a. Siemens integrācija (Centralink LIS );
10. Pacients

a. Uzlabojumi OVP lapas aprēķina izveidei un sasaistei;
11. Rēķini

a. Jauna tiesība un poga, kura ļauj nomainīt kasi slēgtā aprēķinā;
b. Padarīts lietotājam pieejams globāls Horizon iestatījums "Noildzes laiks sekundēs
(Globāls)" ar iespēju norādīt sekundes, pēc cik iestājas timeout;

c. Izveidota iespēja neatkarīgi no apdrošinātāja uzņēmuma papildus izdrukāt QR kodu
ar rēķina/čeka informāciju;

d. Mainīts kopējais līdzmaksājums par katru stacionēšanās reizi (MK 555 160.p);
e. Gadījumos, kad zināma diagnoze (ja piesaistīts talons vai stacionāra karte) un
apdrošinātājs ir ERGO, tad padod uz servisu un QR kodu diagnozes kodu;

12. DNL

a. Ieviesta iespēja klasifikatorā “Pārejošie darbnespējas cēloņi” norādīt uz kuru lapas
tipu attiecas cēlonis un vai cēlonim ir nepieciešama iepriekšēja A lapa.

b. Ieviesta jauna poga "Kopēt datus", kura tiek rādīta tikai, ja ir B lapas turpinājums,

izvēlēta iepriekšējā B lapa ar periodu kopsummu, kas pārsniedz 26. nedēļas, kurā
ir aizpildīta sadaļa "VDEĀVK dati". Nospiežot pogu, tiek iekopēti dati no iepriekšējās
B lapas Iespējams datus ierakstīt manuāli vai jau ierakstītiem datiem, pārkopēt
iepriekšējās lapas datus pa virsu.

13. Stacionārs

a. Ieviests jauns iestatījums "Neļaut saglabāt manipulācijas ārpus iestāšanās un

izstāšanās kustību laikiem ar veidu: (Globāls) (;)" ar iespēju norādīt konkrētu
manipulācijas veidu, uz kuru attieksies validācijas, neļaujot saglabāt manipulāciju
ārpus iestāšanās un izrakstīšanās kustības laikiem;
b. Izveidots jauns globāls iestatījums, ar iespēju norādīt kā tāfelē tiks attēlots pacients
– vārds uzvārds vai pacienta vārda pirmais burts un uzvārds;
c. Jauns kļūdu paziņojums stacionāra kartes meklēšanas formā "Nav norādīts kustības
diagnozes kods";

14. Uzdevumu rinda

a. Dokumentu apstrādei pievienots jauns veids “Nosūtījuma izmaiņas”.
15. Vispārīgs

a. Datu apmaiņa – Izveidots globāls iestatījums, kurš atļauj dzēst paraugus no
nosūtījuma pēc tam, kad nosūtījums jau bijis aizsūtīts uz ārējo sistēmu;

b. Ziņapmaiņa - Papildināta SMS sūtīšanu ar jaunu pakalpojuma sniedzēju YeastarTG;

KĻŪDU LABOJUMI/
NEPRECIZITĀTES

1. Atskaitei AD078_a pievienota atsevišķa tiesība tiesību kokā;
2. Receptē atgriezta saglabātu recepšu dzēšana – poga [Dzēst];
3. Veidojot recepti no sagataves, novērsta neprecizitāte, kas pazaudēja receptes derīguma
termiņu;
4. Veikti labojumi EVK dokumentu attēlošanā pēc labošanas;
5. Veikti labojumi ārējo dokumentu iegūšanā;
6. Slēgts DNL par bērna kopšanu redzams arī bērna dokumentu sarakstā;
7. Atgrieztas validācijas DNL, ja ir norādīta iepriekšējā lapa un periods pārsniedz 10, 30
dienas vai 26. nedēļas;
8. Veikti labojumi medikamentu klasifikatora ielasīšanā;
9. Nodaļu klasifikatora logā darbojas poga "Aizvērt”;
10. Labojumi ĀB <-> Endobase integrācijā (HL7) – pie veicēja datiem tiek piesaistīta HL7 failā
norādītā specialitāte;
11. Uzlabojums: pēc Pacientu apvienošanas Dokumentu sarakstā tagad tiek atlasīti arī
pievienotajam pacientam iepriekš izveidoti dokumenti;
12. Uzlabots Pirmārās aprūpes ārsta līgumattiecības datumu ielasīšanas princips pacienta
kartiņā (lietojot NVD pacientu datu pārbaudi);
13. Atjaunota iespēja AB veidot “Vecās” Receptes;
14. Pilnveidots stacionāra karšu eksporta faila ģenerēšanas mehānisms, gadījumos, kad kartē
norādīti pielikumi un 120 vai 121 pacientu grupa;
15. Pilnveidota iestatījuma "Neļaut saglabāt manipulāciju ārpus iestāšanās un izstāšanās
kustību laikiem ar veidu:" darbība;
16. Izveidota DNL periodu secīga kārtošana pēc periodiem Turpinājumu gadījumos.

