Hippocrates v5.128.3

Версия Hippocrates 5.128.3

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.128.3!

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Съгласно Заповед РД-01-606 от 19.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, в частта за Лаборатория е добавен 'Отчет към
ИСПИ' под формата на ексел. Предназначението на справката е за събиране на данни за извършени изследвания за COVID-19
(SARS-CoV-2) и публикуването им в страницата - https://immustat.eu. Данните за изследвания, извършени след 30.06.2021 г. се
подават ежемесечно до 5-ия работен ден на следващият месец месеца. Допуска се подаване на данни и с по-голяма честота при
условие, че информацията не се дублира.
1. Настройки - за да се генерира справката първо трябва да се асоциират Вашите изследвания с номенклатурата от ИСПИ. За
целта в меню Отчет НЗОК (ново) е добавен нов страничен таб Номенлатура изследвания (под формата на микроскоп), от който
да се направи асоциацията;

След като се позиционирате на този таб, от полето за търсене намирате изследването/изследванията, които трябва да бъдат
подадени към системата. Слагате чекче отпред и от новопоявилите се в дясно номенклатури правите асоциация с вашите
изследвания;
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След асоциацията трябва да преминем в режим референции, за да дадете стойности, в които изследванията ще бъдат
положителни/отрицателни или съмнителни;

След натискане на бутона зелен плюс, можем да въведем и референтните стойности. В случая за конкретното изследване от
примера, ако резултата е отрицателен то референтната стойност трябва да е:
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и положителен при:

2. Генериране на справката - след като сме направили настройките, се връщаме на таб-а с отчетите и виждаме, че в частта за
лаборатория се е появил нов ред "отчет към ИСПИ" с иконка на Ексел. Когато посочим реда се появява бутон, чрез който се
генерира справката и натискаме бутон Запиши за да я запишем.
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NB! Имайте предвид, че при натискане на бутона за генериране излиза съобщение, с което трябва да се съгласите.
Преди да предадете (качите) файла на https://immustat.eu, трябва да го отворите и да изтриете първият ред на справката, след
което записвате и предавате към сайта.
- Реализирана е възможност за добавяне на парола за достъп до финансова информация.
Внимание! Моля използвайте тази функционалност само ако сте сигурни в действията си и сте сигурни, че искате да ограничите
достъпа до финансовата информация. Ако работите в групова практика, първо обсъдете с управителя на практиката, преди да
въведете парола за достъп, защото това ще ограничи всички лекари от груповата практика и само тези, които знаят паролата, ще
могат да генерират справките от СИМП: Дейности и Месечни известия.

Първоначално при отваряне на Справки->Отчет НЗОК (ново), полето за парола е празно и са активни СИМП: Дейности и
Месечни известия. Ако полето за парола остане празно, програмата ще си работи както преди. Тази парола е само, ако искате да
ограничите достъпа до финансовата информация при генерирането на справките от ПИМП: Дейности и Месечни известия.
Досегашната работа с отчетите остава непромененна.
Ако сте сигурни, че искате да ограничите достъпа до финансовата информация при генерирането на справките от СИМП:
Дейности и Месечни известия, в полето "Парола за достъп до финансова информация" въведете парола и натиснете бутона
"Запиши".
След като сте въвели един път парола в това поле, при следващо отваряне на програмата и отваряне на Справки->Отчет НЗОК
(ново), ако искате да генерирате справките с финансова информация, трябва да въведете паролата. Ако паролата е вярна, точките
стават зелени и разделите СИМП: Дейности и Месечни известия стават активни.
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Ако въведената парола е грешна, точките стават червени и достъпа до финансовата информация е ограничен.

Ако искате да промените вече въведената парола, трябва първо да въведете правилната парола в полето"Парола за достъп
до финансова информация", в резултат на което точките стават зелени и след това трябва да въведете новата парола. При
въвеждането на новата парола точките стават сини и трябва да натиснете бутона "Запиши", за да се запише новата парола.

Ако сте забравили паролата и не са ви активни СИМП: Дейности и Месечни известия и сте титуляр на практиката, трябва да се
обърнете към нас за съдействие за получаване на нова парола.
• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 август 2021г.
Актуализирани цени.
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