Hippocrates v5.133

Версия Hippocrates 5.133

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.133!

Версия за печат
• Дейности->Прегледи

- Добавена е възможност за изпращане на имунизации против COVID-19 към НЗИС (Е-имунизация). За целта, както при всички е-Услуги Ви е необходим валиден електронен
подпис.
!!! Имайте предвид, че имунизациите подлежат на контрол, който е описан в ал. 6 и ал. 7 от Анекс към НРД 2020-2022, който подписвате, а именно:
"(6) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети по реда на ал. 5, НЗОК с цел осъществяване на предварителен контрол
извършва сравнение между постъпилите в НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети.
(7) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 след установено съответствие при сравнението по ал. 6."

1. В Дейности->Регистър->Имунизации е добавена Декларация инф. съгласие COVID-19. Можете да я разпечатате от бутон

.

Декларацията може да се разпечата и от формата за попълване на имунизаци (описание по-долу), от бутона
- В Сервиз->Опции->Регистър е добавена опция "Търговско наименование на ваксината срещу Covid-19", която ако активирате и изберете продукт или го впишете, то този
продукт ще се появява в информираното съгласие.

2. Оформяне на амбулаторен лист за Е-имунизация по указания на НЗОК
- Посещение за "Консултация";
- Основна диагноза "Z25.8 - Необходимост от имунизация против една друга уточнена вирусна болест";
- В Терапия се попълва КСМП - 92192-00 за "Профилактична ваксина срещу Covid-19"; Име на ваксината и на фирмата производител; Поредност на приема от брой приеми
до постигане на имунитет; Партиден номер на приложената ваксина и сериен номер ако е попълнен. (Ще се попълни автоматично от програмата, след въвеждане на
данни за поставената ваксина);
- В Процедури се попълва 99.59. (Ще се попълни автоматично от програмата, след въвеждане на данни за поставената ваксина).
3. Попълване на данни за ваксината
- След запис на амбулаторен лист и позициониране на Имунизации, ще се появи следният изглед:

- Натискате бутона Нов (ограден в червено) и екрана се променя по следният начин:
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В този изглед се попълват всички необходими данни за направената ваксина. Полетата в червено са задължителни, като част от тях се попълват автоматично, след като изберете вида
ваксина от Код на ваксината, останалите полета се попълват по желание, а Национален уникален номер се попълва автоматично след изпращането на данните към НЗИС, което
става от бутона Създаване на Е-имунизация. Той се появява след като запишете въведените данни.

- При успешно изпращане на ваксината излиза съобщение "Операцията завърши успешно".
- След като направите първи запис на имунизация, партидния ѝ номер и срока на годност на ваксината се запомнят от програмата и можете да ги изберете от стрелката
до полето Партиден номер на ваксината
4. Сертификат за ваксинация:
а) Ако Вие правите двата приема на ваксината:
- След като направите втори прием на имунизация и изпратите към НЗИС, се активира бутон Извличане на сертификат за Е-имунизация;

- След успешна комуникация с НЗИС, се активира бутона Преглед на сертификата

- При натискане на бутона Преглед на сертификата се визуализира форма за печат.
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b) Ако Първи прием е направен от друг:
- Когато попълвате данни за ваксината се слага отметка на:
- Повтарят се стъпките от а).
c) Ако всички приеми са правени от друг:
- Натиска се бутон Извличане на Е-имунизации
- Повтаря се a).
5. Анулиране на изпратена ваксина към НЗИС
- Aко Ви се наложи да анулирате вече изпратена ваксина се натиска бутона
- Появява се следният прозорец, в който трябва да въведете причина за анулирането:

- След натискане на бутона Потвърди, при успешна комуникация с НЗИС излиза съобщение "Операцията завърши успешно".
6. Нежелани реакции - ако пациент прояви нежелани реакции към сложената му ваксина, тях можете да опишете по следният начин:

- Редактирате ваксината и се позиционирате на таба Възникнали реакции
- Натискате бутона Нова и попълвате Дата на възникване на реакцията и Подробно описание на възникналата реакция
- След като запишете, натискате бутона

и при успешна комуникация с НЗИС излиза съобщение "Операцията завърши успешно".
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