ĀB versija 5.17
IZMAIŅU PIEPRASĪJUMI/
IEROSINĀJUMS NĀKAMAJĀM VERSIJĀM/
UZLABOJUMA IEROSINĀJUMS:

1. Atskaites
a. Pārskatīt atskaites, kas pēdējos 4 mēnešos lietotas VCA vairāk kā 100 reizes.
Ja atskaites pieprasījumā pie tabulām nav hints “with(nolock)”, tad to pielikt;
b. Savākt ABX reportu moduļa izmaiņas uz klīniku un panākt, ka reportu modulis
atgriež kādu atskaiti;
c. Atskaite MP712 atlasīt tikai bankas apmaksas;
d. Datu analīzes sadaļā “Talonu datu kopas (Epizodes, Vizītes, Manipulācijas,
Čeki, Čeka manipulācijas)” pievienots atlases parametrs “Čeka apmaksas
veids”;
e. Datu analīzes sadaļā “Stacionāra kartes, manipulācijas, visi veicēji” pievienots
atlases parametrs “Manipulācijas cena”;
f. Atskaitei RE217VCA izveidoti kloni, trīs jaunu atskaišu atlases - pēc istabas,
pēc struktūrvienības, pēc ārsta;
2. Auditācija
a. Pilnveidota auditācijas funkcionalitāte, kas pieejama no saskarnes, ailēs
"Darbība", "Galvenā sadaļa" un "Detaļu sadaļa" tiek uzrādīti dati;
b. Papildināts kases audits. Tiek pieauditēts čeka aprēķina/kases numurs;
3. DNL
a. Pirmā perioda lauks “Ārstniecības persona” padarīts nelabojams, līdz DNL
apstiprināšanai;
b. Ja, veidojot B tipa DNL, ir atzīmēts turpinājums un kā iepriekšējā lapa ir
izvēlēta A tipa DNL - pievienota jauna validāciju, kas kontrolē vai A tipa DNL ir
10 dienas. Ja A tipa lapa nav 10 dienas, pie DNL Apstiprināšanas izdod
paziņojumu "Iepriekšējās A tipa lapas darbnespējas periods nav 10 dienas",
ar sarkanu tiek iezīmēts "Iepriekšējās DNL reģ. nr.", Apstiprināt nav
iespējams;
c. DNL un Receptē tiek ņemts vērā iestatījums Datu apmaiņas sadaļā – attiecīgi
dokuments tiek aizpildīts ar faktisko vai deklarēto adresi;
4. Diktofons
a. Noslēdzot diktofona darba uzdevumu tiek ielikta jauna pazīme Noslēgts, kā
arī izmaiņu veicējs parādās pacienta kartiņā;

5. Word dokumenti
a. Word dokumenta XML no Pacienta sadaļas papildināts ar jauniem VAFL
laukiem “Datums un laiks”, “Statusa kods”, “Statusa nosaukums”;
b. No nosūtījuma sadaļas papildināts ar Biopsijas XML laukiem
“Biopsy_comment” un “Biopsy_count”;
c. VET: Veidojot dokumentu no Kalendāra un Vizītes sadaļas, ar xml ceļu 'Age'
ielasās dzīvnieka vecums;
6. E-veselības dokumenti
a. Uzlabojums, lai anulējot dokumentu, kuram nav ārējā identifikatora, netiek
veikts sūtīšanas mēģinājums uz e-veselību;
b. Izveidots dokumenta šablons - Ārsta apskate;
c. E-Veselības dokumentu saraksta cilnes pieejamas no Uzņemšanas un
Nodaļas;
d. Veikti pacienta dokumentu atlases uzlabojumi;
e. Izveidotas jauno Nosūtījuma dokumenta lokālo un ārējo statusu ikonas;
f. Izveidota lomas atļauja "Slēpt iespēju sūtīt uz ārējām sistēmām". Attiecas uz
DNL, Recepte, ABDOC;
7. Uzdevumu rinda
a. Veikta Uzdevumu Rindas darbības stabilitātes uzlabošana
b. Rindu paralelizācijas funkcionalitāte iznesta pārizmantojamā daļā (SYS
modulī)
8. Laboratorija
a. Laboratorija SG Izmaiņas Centralink workorder uploadā un rezultātu
saglabāšanā
9. Kalendārs
a. Kalendāra ārējo pierakstu krāsa ir spēcīgāka par "Ieradies" krāsu, pie
konkrētiem iestatījumiem
b. Kalendāra pareizā darba laika aizņemšanas labojums, ja pieraksts pārklājas
starp dažādiem darba laiku veidiem
c. Mainīts plānošanas kalendāra pogas [Drukāt] nosaukums uz [Atvērt];
d. Plānošanas kalendāra kopsavilkuma izdrukā netiks rādīts ķeksītis, ja pacients
ir ieradies uz vizīti. Izdrukā tiks rādīts M burts, ja pacients ir pierakstījies uz
maksas procedūru;
e. Plānošanas kalendāra kopsavilkumā kolonna “Vieta” pārsaukta par
“Kabinets”

10. E-Nosūtījumi
a. Izveidoti jauni dokumentu šabloni – E-nosūtījums un E-nosūtījums (ar izvēli);
b. Ir iespējams izveidot E- nosūtījumu no E-veselības cilnes un nosūtīt to uz Eveselību, kā arī anulēt;
c. AB nosūtījuma, uzņemšanas un kalendāra apmeklējuma logs ir papildināts ar
kontroli ārējo nosūtījumu pievienošanai un datu ielasīšanai (ja tādi ir);
11. Pacients
a. Izveidots logs VAFL statusa noskaidrošanai;
b. VAFL statusa atrādīšana Pacienta datu salīdzināšanas logā;
c. AB datu bāzē tiek pieglabāti VAFL servisa izsaukumu rezultāti;
d. Papildināts AB5 pacientu kontrolis, blakus esošajām 2 pogām pievienota
poga [i];
e. Izveidota tiesība Pacients->VAFL statuss. Izveidota izvēle zem sadaļas
Pacients.;
12. Satcionāra karte
a. Stacionārās kartes meklēšanā pievienots jauns meklēšanas filtrs “Gultas
profils”. Pārsauktas kolonnas “Gultas profila kods” un “Gultas profils”;
b. Noņemts manipulāciju skaita ierobežojumu Stacionāra kartē iestādes
iekšējām manipulācijām;
13. Ordinācijas
a. Medikamenta nozīmējuma formā perioda laukā izlabots dienu skaits;
b. Izlabots, lai Ordināciju lapā diētai un aprūpes līmenim norādot periodu,
pēdējā dienai tiktu ieskaitīta;
c. Sakārtotas ordināciju tiesības AB5 tiesību kokā;
d. Ordināciju lapā Medikamenta formas izvēle tiek ierobežota no pieejamiem
medikamentiem, ja izvēlēta aktīvā viela/atķ/kompensējamā grupa;
e. Izsniegtā medikamenta atlase māsu skatā izkrītošajā sarakstā atbilstoši
izvēlētai zāļu formai;
f. Māsa var atzīmēt vairākus līdzīgus ordināciju ierakstus un mainīt tiem
statusu;
g. Lietotājam ir iespēja atlasīt datus pēc kontroles datuma un ordinācijas veida;
h. Ordināciju saistīto lietu audits;
i. Māsas darba vietā filtram pievienots vēl viens nosacījums: "Pacienta
personīgais medikaments";
j. Māsas darba vietā pēc ordinācijas statusa maiņas jāsaglabā fokuss uz
ierakstu;
k. Māsu skatā pievienota funkcionalitāte ar labo peles taustiņu “Eksportēt
datus”;
l. Ordināciju lapā, diētai un aprūpes līmenim norādot periodu, pēdējai dienai
jābūt ieskaitot;
m. Iespējams atvērt ordināciju lapu no Stacionāra kartes un no nodaļas.
Izveidotas tiesības uz grupu;

n. Nozīmējot ordināciju, laukā "Līgumattiecība" automātiski ielasās
līgumattiecība, ja nav, tad deleģētā līgumattiecība;
o. Ieviests globāls iestatījums INC modulī "Palātas nosaukums sistēmā";
p. Ieviests globāls iestatījums INC modulī "Stacionāra nosaukums sistēmā";
q. Ieviests globāls iestatījums PAT modulī "Pacienta nosaukums sistēmā";
r. ĀB ieviests globāls iestatījums, ka izmanto noklusējuma vērtības "Pacienta
nosaukums sistēmā”, nav labojams no saskarnes;
s. Kontroles lapas saraksts papildināts ar kolonnu “Piezīmes” no ordinācijas;
t. Izveidota iespēja regulāri eksportēt csv failā noteiktā periodā paredzēto
Ordināciju sarakstu klienta datorā (lomas atļauja);
u. Izveidots licencējams Noliktavas modulis un tam nepieciešamie iestatījumi,
klasifikatori un DB izmaiņas;
v. Izveidota flīze Noliktava - izlietoto medikamentu norakstīšanai un atlikumu
ielasīšanai;
w. izveidota integrācija ar Horizon noliktavu;
x. Iespējams ielasīt nomenklatūru datus klasifikatorā un atlikumus no Horizon
noliktavas;
y. Medikamentu izlietojuma saglabāšana notiek reizē ar izpildes apstiprināšanu
māsu skatā;
z. ABX REP (ordināciju atskaites). Izveidotas 4 atskaites. Papildināts atskaišu
procedūru izsaukšanas mehānisms, lai uz atskaišu procedūru vienmēr tiek
padota lietotāja iestāde un papildināti atskaišu parametru veidi;
14. Zobu karte
a. Zobu kartes sadaļā Ārstēšana. Līgumattiecība izvēlētā līgumattiecība tiks
rādīta formātā "[Vārds] [Uzvārds], [Ārstniecības personas identifikators]";
b. Zobu kartes sadaļā Ārstēšana. Datums labots, lai nevar pievienot nākotnes
datumu;
c. Zobu kartes sadaļā Ārstēšana. Noņemta poga Atgriezt iepriekšējās vērtības;
15. Citi
a. Netiek attēlots līgumattiecības personas kods ĀB apakšējā joslā, kur tiek
attēloti dati par sesiju;
b. Prakses vidē pārsaukta flīze Pacientu saraksts par Ārsta skats;
c. Pacienta kartiņai pievienots jauns lauks "Pazīme" (ABX);
d. Ar tiesību nodrošināta iespēja piekļūt pie aprēķinu datiem no citām filiālēm;
e. ERGO - uz servisu un QR padod diagnozi ar '','' simbolu;
f. ERGO izveidoti iestatījumi vai izmantot servisā diagnozi;
g. HL7 importā norādās korekti veicēji;
h. Shannon servisa papildinājumi/labojumi;
i. Darbība uz vairākiem monitoriem;
j. Līgumattiecību redaktorā ieviesta iespēja labot;
k. Papildināts MediCloud kļūdu klasifikators;

l. Ambulatorajā talonā pievienots jauns testēšanas rezultāts R5;
m. Izveidota autonoma aplikācija, kas salīdzina AB pacientu datus ar caur MC
pieejamajiem EVK datiem un labo tos ĀB;
n. Ambulatorajā talonā noņemts manipulāciju skaita ierobežojums iekšējām
manipulācijām;
o. Gadījumos, ja stacionāra kartē personas koda vietā ir norādīts dzimšanas
datums, stacionāro karšu eksportā uz VIS SPAN, tiks sūtīti 7 cipari, ar 9999
vairs netiks pievienots;
p. Ieviests jauns klasifikators - OVP pakalpojumi. Klasifikators ierobežo
pakalpojumus OVP ģenerētajā aprēķinā, lai no sadaļas Specialitāte ielasītos
tikai 1 maksas pakalpojums;

Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
1. Salabots avansa maksājumu atlase atskaitei MP712;
2. Novērsta problēma ar ārsta identifikatora saglabāšanu;
3. Izlabotas AB - kļūdas, kas radās saglabājot un atverot word dokumentus;
4. Laboratorijas atbildes jaunākās versijas nevar redzēt evp;
5. Uzsākot diktofona ierakstu, tiek izveidots temp fails. Ja ierakstīšanas brīdī notiek,
kāda problēma un piemēram pārstāj darboties sistēma, tad lietotājam ir iespēja,
šo līdz galam nepabeigto audio failu ielādēt sistēmā;
6. PDF izgūšanas brīdī DNL tiek parādīts spineris;
7. Iestatījumi(AB) - Uzdevumu tipi sakārtoti pēc alfabēta;
8. Klasifikatoru attēlošana : redzamo rindiņu skaits= vērtība no iestatījumiem
(pirmie x);
9. Izmeklējuma pazīme 'maksas' Laboratorijas nosūtījumā;
10. Dāvanu karte - anulējot aprēķinu, summa tiek atgriezta uz Dāvanu karti;
11. Stacionāra karšu eksportā uz VIS, ja diagnozes ir norādītas teksta veidā,
diagnozes tiek norādītas zem pareizās kustības;
12. Pievienojot manipulāciju ar tipu 6, pārstaigājot ar Tabiem, netiek izlaists lauks
“Grupējums”;
13. Drukas kļūda radioloģijas nosūtījumā;
14. Izlabots, lai īpašā receptē kompensācijas apmērs ielasās automātiski arī tad, ja
maina zāles;
15. Taimauti veicot apjomīgu maksas pakalpojumu eksportu uz BB apdrošinātājiem;
16. Salabots stacionāra iestatījums "Slēpt neaktuālos nodaļu profilus";
17. Labojumi aprēķina noformēšanā ar online polisi;
18. Drukājot zīmīti no nesaglabāta kalendāra pieraksta, bija kļūda;
19. Labota primārās aprūpes ārsta attēlošana jaunam pacientam, gadījumos, ja ĀB
nesakrīt līgumattiecības sākuma datums;
20. MK Izmaiņas apmaksas nosacījumos;
21. Veikts labojums iestatījumos “Anulēšana pa daļām” un “Aprēķina anulēšana”;
22. Novērstas nepilnības, kas neļāva atvērt atskaites MP659, atskaites MP661;

23. MK izmaiņas ar 2019.gada.1.janvāri Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu
tarifi;
24. Izlabota kļūda Receptē - vairs neļauj saglabāt sagatavi bez zālēm u.c. obligātiem
laukiem;
25. Dokumentu saraksts atlasa DNL, meklējot vecāka dokumentus, ja tas ir piesaistīts
bērnam un otrādi;
26. Plānošanas kalendārā rāda visu darba laiku;
27. Labots, lai veidojot B tipa DNL turpinājumu citai B tipa DNL, netiktu rādīts
paziņojums par A tipa lapas periodu;
28. Iespēja importēt DNL no citas slimnīcas;
29. Noņemts VDEĀVK paziņojums A tipa lapai;
30. Nosūtījums: izlabots, lai var nosūtīt ar steidzamības pazīmi;
31. Salabots iestatījums "Nosūtītājārsts ir obligāts";
32. Ilgtermiņa rindā salabota iespēja kopēt un saglabāt;
33. Ilgtermiņa rindas veidi sakārtoti pēc alfabēta "Rindas darba lapa";
34. Novērsta kļūda mēģinot saglabāt darba laikus "no vecā skata";
35. Plānošanas kalendārā novērsta kļūda, kad nekorekti kopējas pieraksts, ja ārstam
ir vairāki pieņemšanas kabineti;
36. Plānošanas kalendārā ieviesta automātiska kopsavilkuma atjaunošanās pēc
pieraksta formas aizvēršanas;
37. Plānošanas kalendārā ieviesta automātiska kalendāra atjaunošana pēc pieraksta
kopēšanas nedēļas skatā;
38. Labojumi konfigurācijai Noliktava/postenis/atbildīgais: vairs nevar labot citas
iestādes posteņu piesaisti;
39. Ja ir pārslēgts Klienta režīms, pacienta kartē izņemti lauki;
40. VCA - OVP lapā samainīti vietām [Darbi īpašos apstākļos] ar [Veselībai kaitīgie
vides faktori];
41. Palielināts Horizon timeout laiks pie iestatījumiem "Noildzes laiks sekundēs
(Globāls)". Pēc noklusējuma 30 sekundes;
42. NOMESCO kodu klasifikators atveras, kurā ir tikai kategorijas;

