AB 5.11 versijas izmaiņu apraksts
Izmaiņu pieprasījumi/ierosinājumi nākamajām versijām/uzlabojuma ierosinājumi
1. Recepte
a. Receptes medikamenta izsniegšanas statusa attēlošana receptē
b. Receptes ārējās kļūdas gadījumā, kā ārējais statuss tiek attēlots pēdējais zināmais ārējais
statuss
c. Izmaiņas receptes ārējo statusu attēlošanā: statuss “Sagatavots” nozīmē, ka dokuments
veiksmīgi izveidots E-veselības sistēmā
2. DNL
a. VDEĀVK datu aizpildīšanas uzlabojumi: lauku nosaukumi, secība un lauku obligātums
mainīti atbilstoši E-veselības sistēmā esošajai informācijai
b. Anulējot DNL, vairs nav obligāti aizpildāms “Anulēšanas pamatojuma precizējums”
c. DNL turpmāk tiks atlasītas aktuālās diagnozes no diagnožu klasifikatora
d. DNL ārējās kļūdas gadījumā, kā ārējais statuss tiek attēlots pēdējais zināmais ārējais
statuss
3. Dokumentu saraksts
a. Dokumentu saraksta filtros pievienota iespēja meklēt pēc ārējā identifkatora
b. Noņemta poga "Citas darbības" -> "Labot tiesības un atribūtus"
4. Uzdevumu rinda
a. Uzdevumu rindā pievienotas papildus iespējas: atcelt un atkārtot uzdevuma sūtīšanu
b. Uzdevumu rindā pievienota jauna kolonna par laiku, kad uzdevums pievienots rindai,
tulkoti latviski uzdevuma tipi, laboti uzdevuma statusi
5. Sistēmas drošības prasības
a. Sistēmas lietotājam paroli aizliegts pašrocīgi mainīt biežāk nekā divas reizes 24 stundu
laikā
b. Ja lietotājam “Tiesības” -> “Lietotāji” ir uzstādīts statuss "Vajag mainīt paroli", paroles
derīguma termiņš ir 72h, kuram paejot parole tiek bloķēta
6. Diktofons
a. Kamēr notiek audiofaila ielāde, tiek attēlots 'loader' logs
b. Noformētāju skatā dokumentu saraksta atjaunošana automātiski notiek tikai CITO darba
uzdevumiem, pārējiem jāizmanto dokumentu saraksta atjaunošanas poga
7. Kalendārs
a. Darba laiku formā opcija “Ģenerēt tukšus kalendāra pierakstus” pārvietota zemāk
b. Darba laiku formā pievienota datu pārbaude, lai nevar nosūtīt cenu bez pakalpouma vai
otrādi
8. Datu analīze
a. Pievienota jauna datu analīzes sadaļa “Kalendārs. Ārējie pieraksti”
b. Sadaļā “Kalendārs” papildināti jauni lauki
9. Atskaites
a. Izveidots klons atskaitei TU008 un veikti dažādi labojumi, lai pielāgotu atskaiti atbilstoši
noteikumiem

10. Kase / Aprēķini
a. ERGO apdrošināšanas kartes gadījumā apmaksas dokumenta izdrukā pievienots QR kods,
kuru apdrošinātājs skanējot, iegūs informāciju par čeka saturu
11. Aprēķini
a. Pēc aprēķina anulēšanas turpmāk paliks iezīmēts anulētais aprēķins (iepriekš tas nepalika
izvēlēts, tika atrādīts sarakstā pirmais)
12. Labratorija
a. Izstrādāts jauns laboratorijas testēšanas pārskata attēlošanas režīms, ieslēdzams ar
iestatījumu, kas nodrošinās pārskata attēlošanu, grupējot pēc pārskata numura
13. Nosūtījumi
a. Papildināts klasifikators "Iekārtas" ar jaunu kolonnu, kurā norāda mērvienību no
klasifikatora "Mērvienības"
b. Radioloģijas slēdzienu šablonu izvēles logā pievienots formu atdalītājs, kas ļauj mainīt
nosaukuma saraksta izmēru
14. Tāfele
a. Izņemts iestatījums “Atbildīgās māsas par periodu”, nav iespējams uzlikt periodu aprūpes
līmenim vai atbildīgajai māsai
15. Pacients
a. Pie pacientu datu salīdzināšanas noklusēti tiek piedāvāts saglabāt MediCloud piedāvātos
datus
b. Pie pacientu datu salīdzināšanas (salīdzinot vārdu, uzvārdu un adresi) netiek ņemtas vērā
atstarpes, lielie vai mazie burti
16. Citi
a. Horizon datu apmaiņas uzlabojumi

Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
a. Diktofonu centram labots, lai korekti darbojas poga “Noformēts”
b. Diktofonu centram labots, lai novēstu audiofailu pārklāšanos – korekti tiek atskaņots izvēlētā
darba uzdevumam pievienotais audiofails
c. Diktofonu centram labots, lai mainot references datumu darba uzdevumā, korekti tiek atjaunots
saistīto dokumentu saraksts
d. Pie pacientu datu salīdzināšanas labots, lai ATVK dati tiek saglabāti no MediCloud

