AB 5.13 versijas izmaiņu apraksts
Izmaiņu pieprasījumi/ierosinājumi nākamajām versijām/uzlabojuma ierosinājumi
1. Recepte
a. Receptes ārējās un iekšējās versijas salīdzināšana, lai noteiktu, vai medikamenta
izsniegšanas statuss ir mainījies NVD E-veselības sistēmā (0026547).
2. DNL
a. DNL ārējās un iekšējās versijas salīdzināšana, kur versiju atšķirību gadījumā tiks attēlots
paziņojums (0026548);
b. DNL slēgšanas formā noņemta noklusētā atzīme radiopogām par datumu (0026965).
3. E-veselības dokumenti
a. E-veselības dokumentos mainīts pogu izvietojums: primārās statusu maiņas pogas izvietotas
dokumenta lejas daļā, pārējās dokumenta labajā malā (0026926);
b. Uzlabota Izraksts-epikrīze drukāšana nodrošinot, ka informācija tiek korekti pārnesta jaunā
lapā, ja saistītā stacionāra karte satur daudz manipulāciju (0026739);
c. Ārsta Biroja apakšējā informatīvajā joslā (turpat kur ārsta un iestādes informācija) tiks
attēlots sarkans paziņojums gadījumos, kad Valsts e-Veselība nestrādās un oranžs
paziņojums gadījumos, kad MediCloud nestrādās (0026318);
d. Dokumentiem pilnveidots tiesību mehānisms (0026338);
e. Pievienots jauns E-veselības dokumenta šablons “Izraksts-epikrīze (pilnais, ar stac.kartes
izvēli) “, šablons ir papildināts ar laukiem (0027393).
4. Uzdevumu rinda
a. Meklēšanas joslā pievienota iespēja meklēt pēc kļūdas teksta (0026475).
5. Atskaites
a. Atskaites ST198 uzlabojumi aprūpes līmeņu korektai attēlošanai (0027060);
b. Atskaites AD078 atlases kritēriju papildināšana (0026426).
6. Laboratorija
a. Laboratorijas analizatora Clinitek Novus tulkojumu papildināšana (0027328);
b. Laboratorijas manipulāciju importā caur LabIS servisu diagnozes vairs nav obligātas
(0027277).
7. Iestatījumi
a. Apdrošinātājus iestatījumos turpmāk iespējams norādīt arī pa filiālēm (0022913; 0026973).
8. Plānošanas kalendārs
a. Turpmāk tiks brīdināts, ja viens pacients pierakstās pie dažādiem ārstiem, vai dažādi pacienti
pierakstās pie viena ārsta vienlaicīgi (0027022).
9. Klasifikatori

a. Klasifikatorā “Stacionārs -> Manipulāciju pakas stacionāram”, pievienojot jaunu
manipulāciju paku, turpmāk nebūs iespējams meklēt neaktuālas manipulāciju pakas
(0023379);
b. Klasifikatorā “Kase -> Maksas pakalpojumi -> Apdrošinātāju eksports” pievienota iespēja
”Dzēst eksportētās manipulācijas” (0022919).
10. Stacionāra karte
a. Stacionāra kartē veidojot talonu papildināts obligāti pievienojamo manipulāciju saraksts ar
jaunu manipulāciju 60075 (0027307);
b. Stacionāra kartes noslēgšanas funkcijas iestatījums mainīts uz tiesību. Slēgšanas datums
turpmāk tiks attēlots stacionāra kartes lejas daļā. Sistēmas importētajām manipulācijām
stacionāra kartes noslēgšanas datuma cilnē tiks attēlota informācija par manipulāciju
importu (0025182).
11. Citi
a. Ieviesta sms sūtīšanas iespēja ārstiem par dažādu dokumentu rezultātu saņemšanu
(0026856);
b. Uzlabots E-veselības un MediCloud kļūdu apstrādes mehānisms (0025469);
c. “Resursi -> Maksas pakalpojumi” meklēšanas laukā “Iekšējās manipulācijas nosaukums”
turpmāk iespējams norādīt tikai vārda vidusdaļu, lai tiktu meklētas atbilstošas manipulācijas
(0027189).

Kļūdu labojumi/neprecizitātes:
a. Labots, lai aprēķinu detaļu sadaļa no stacionāra kartes saglabā iepriekšējo pozīciju: ja tā ir bijusi
izvērsta, tad atverot aprēķinu detaļu sadaļu atkārtoti, tā tiek attēlota izvērsta (0027339);
b. Labots, lai korekti atlasa laboratorijas steidzamos paziņojumus, filtrējot pēc struktūrvienības
(0027397);
c. Labots, lai radioloģijas nosūtījumā pie izmeklējumiem, nepievienojot nevienu ķermeņa daļu un
nospiežot taustiņu F5, turpmāk neparāda kļūdas paziņojumu un neaizver Ārsta Biroja programmu
(0027550);
d. Labotas kļūdas klasifikatorā “Laboratorija -> Metodikas -> Manipulācijas”, mēģinot noņemt
manipulāciju un noiet no ieraksta rindas ar ESC, un mēģinot pielikt manipulāciju ar F3 (0026940);
e. Labots, lai atskaite MP674 korekti attēlo anulētās apmaksas (0027270);
f.

Labota svītru koda drukāšana laboratorijas nosūtījumā (0027563);

g. Labota kļūda uzņemšanas ierakstam noņemot ambulatoro rezultātu (0027569);
h. Labots, lai tāfelē pie aprūpes līmeņiem netiek attēloti vēsturiskie ieraksti no citām stacionāra kartēm
(0027683).

