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Hippocrates v5.139

Версия Hippocrates 5.139
 

 

  В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.139!
 

 

 

• Актуализирани номенклатурите към НЗИС
- Добавена е нова ваксина COVID-19 Vaccine Janssen на Janssen-Cilag International NV
- Променено наименование на ваксината на Астра Зенека на Vaxzevria
 
• Дейности->Регистър
- В таб Имунизации , на бутона за разпечатване на Декларация инф. съгласие Covid 19 е добавено допълнително меню, чрез което можете да изберете, за коя ваксина да бъде
издадено съгласието. За да работи тази функционалност, трябва да е включена опцията в Сервиз->Опции->Регистър->Търговско наименование на ваксината срещу Covid-19

 
• Дейности->Прегледи
- Добавена е възможност за анулиране на отрязаъци B и C в бланка 5A на електронна рецепта изпратена към НЗИС;
- В Безплатни рецепти е добавен бутон за проверка на статус на електронна рецепта изпратена към НЗИС;

- За безплатни рецепти изпратени към НЗИС вече можете да отпечатате За рец. книжка;
 
- Добавена е възможност за изпращане на електронна бяла рецепта. За целта в дървото с бланките е добавено НЗИС-бели рецепти и формата изглежда по следният начин:

 
Нчин на работа:
1. Натискате бутоните Нова, след това Добавяне на лекарство;
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2. От списъка с налични медикаменти избирате, това което трябва да се изпише:

 
2. След избор на лекарство попълвате нужната дозировка в D., S., X. и натискате бутона Запис:

Ако се наложи добавянето на повече от един медикамент, повтаряте действието, колкото е необходимо;
 

3. След добавянето на медикамент/и, ако е необходимо указание към предписанията, попълвате полето Доп. указания и натискате бутон . Така рецептата е готова за
изпращане;
4. За да изпратите рецептата към НЗИС се натиска бутона Пращане НЗИС

Корекция на вече изпратена рецепта към НЗИС се прави само с Анулиране и издаване на нова рецепта.
За да проверите статус на рецепта (дали тя е обработена от аптеката) се натиска бутона Проверка на изпълнение.
 
NB! Трябва да се има предвид, че в момента списъка с медикаменти, които могат да се изписват е ограничен.

  


