ĀB VERSIJAS 5.18
Izmaiņu pieprasījumi/
ierosinājumi nākamajām versijām/
uzlabojuma ierosinājumi
1. Ambulatorā karte
a. Pēc noklusējuma, meklējot ārstu, lai izsniegtu ambulatoro karti, ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Iestādes
ietvaros”.
2. Ambulatorais talons
a. Noņemts ierobežojums, ka ambulatorajā talonā var labot iekšējās manipulācijas skaitu, kas mazāks
par 256.
3. Aprēķini
a. Ja aprēķins ir noslēgts, tad tam var labot tikai struktūrvienību.
4. Atskaites
a. Papildināt rēķina atskaites formu gadījumos, kad pakalpojuma maksātājs ir cita persona;
b. Plānošanas kalendārs papildināts ar jaunu poga “Atvērt atskaiti”, kas izsauc atskaites “RE722”
atvēršanu.
5. Auditācija
a. Dzēšot ilgtermiņu rindas, auditācijas ierakstā pieauditējas pacienta ID saistītajam ierakstam;
b. Datubāzē tiek auditēts notikums, kad administrators beidzis cita lietotāja Ārsta Biroja sesiju.
6. DAM dokumenti
a. Tika veikti dokumentu aprites moduļa (DAM) ātrdarbības uzlabojumi;
b. Diagnozes datu blokam dokumentos mainīta attēlošanas kārtība (Diagnozes lauks un tam labajā
pusē tips).
7. Datu apmaiņa
a. Ambulatora talona eksporta fails (XML) gadījumos, kad pacienta grupa ir ar kodu 74 un blakus
diagnoze pievienota no diagnožu koka Z zara, ir papildināts ar papildus diagnozes pazīmi.
8. Diktofons/Word dokumenti
a. Izveidota iespēja ierakstītos diktātus saglabāt lokāli;
b. Darba uzdevumam atjauno informāciju par pēdējo labotāju ("Pēdējais laboja");
c. Izlabots, lai atskaites noklusētais datums ir “šodienas”;
d. Diktafona dispečera cilnes “Atskaites parametri” loga parametros tiek norādīts aktuālais gads un
mēnesis.
9. Dizains
a. Dokumentu sarakstā vienādots multipogu stils;
b. Visām dokumenta statusu maiņu pogām ieviestas attiecīgas statusu ikonas;
c. Mainīta DAM ārējo statusu ikonu forma, lai bez konteksta varētu atšķirt ārējo statusu.
10. DNL
a. Gadījumos, kad nedarbojas valsts E-veselības sistēma un nevar izgūt datus laukam "Iepriekšējās DNL
reģ. nr.", pievienots brīdinājuma simbols ar paskaidri;
b. DNL turpināšanas gadījumā laukā "Iepriekšējās DNL reģ. nr." rāda nevis pēdējās DNL datuma
periods, bet gan visu saistīto DNL periods.
11. E-veselība
a. Kad nedarbojas E-veselības sistēma, Ārsta Biroja kājenē rāda sarkanu paziņojumu par traucējumiem.
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12. Kalendārs
a. VET režīmā kalendāra pieraksta virsraksti tiek ģenerēti pēc maskas:
[Dzīvnieka īpašnieka vārds] [Dzīvnieka īpašnieka uzvārds], [Dzīvnieka suga] [Dzīvnieka vārds].
13. Klasifikatori
a. Maksas pakalpojumu klasifikatora imports un eksports papildināts ar jauniem laukiem.
14. Klīnika
a. RSAC atskaitēs kolonnas nosaukums nomainīts no “Palāta” uz “Istaba”.
15. Laboratorija
a. Laboratorijas un dispečera nosūtījuma veidiem noņemts paziņojums par noņemšanas datiem;
b. Ja rezultāts uzņemšanas ierakstam ir “Stacionēšanas anulēšana”, tiek ģenerēts ambulatorais talons.
16. Ordinācijas
a. Izlabots, lai māsa var izpildīt ārsta nozīmētos mērījumus no visiem skatiem;
b. Ordināciju autoeksporta faila formāts - CSV.
17. Pacients
a. Labota kļūdaina personas koda apstrāde jaunam pacientam;
b. Kad tiek Ārsta Birojā tiek meklēts datubāzē neekstistējošs pacients, tiek veidots jauns pacients un
izgūti pacienta dati no NVD. Tagad korekti aizpilda pacienta deklarēto/faktisko adresi (atbilstoši
iestatījumam).
18. Plānošanas kalendārs
a. Plānošanas kalendārā kopējot pierakstu, ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa "Saglabāt pieraksta ilgumu",
nākamos pierakstus kopēt, lai to sākuma laiks un ilgums sakrīt ar pirmā pieraksta laiku;
b. Kopsavilkums papildināts ar pieraksta beigu laiku;
c. Atvērtā pieraksta logā var iekrāsot pierakstu izmantojot 'Kalendāra pieraksta krāsa', krāsojums
parādās arī plānošanas kalendāra pierakstā;
d. Lai nodrošinātu sistēmas ātrdarbību, sakļaujot kopsavilkumu, tas netiek automātiski atjaunots;
e. Plānošanas kalendāra ārsta skatā izņema kolonna “Nodaļa” un pievienota jauna kolonna “Kabinets”.
Pielāgota kabinetu rādīšana, kad ģenerē pierakstu;
f. Plānošanas kalendārā ievesta pazīme "Ieradies".
19. Serviss
a. Izveidota iespēja pie apmaksas drukāšanas pārbaudīt, vai pacientam ir ERGO apdrošināšanas polise,
lai izdrukātu QR kodu atbilstoši sagatavotā Word dokumenta šablonā.
20. Stacionāra karte
a. Stacionāra karti neļaut vienlaicīgi rediģēt 2 lietotājiem;
b. Labota kļūda stacionārkaršu eksportā uz NVD, iekļaujot 120 un 121 pacienu grupu atsevišķos
gadījumos, kur tas iepriekš nenotika.
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