Hippocrates v5.146

Версия Hippocrates 5.146

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.146!

• еУслуги НЗИС
- Реализирана е услугата електронна рецептурна книжка (ЕРК).

1. Механизма на работа в Безплатна рецепта: При издаване на рецепта и натискане на бутон Пращане НЗИС, програмата проверява за стара рец. книжка и ако номерът ѝ е съ
програмата добавя 2-ка отпред. Ако няма стара РК- се появява съобщение, че не може да се изпрати рецептата поради липса на рец. книжка.
Ако се появи такова съобщение, трябва да отидете в новосъздаденият таб на екран Прегледи, под Бележки - Е-рецептурна книжка:

В общият случай, когато се позиционирате на екрана, се виждат текущите рецептурни книжки на пациента, които са в локалната база на Хипократ, но ако за пациента липсв
се процедира така:

Натиснете бутон
се добави към досието на пациента.

ще се извика информация от НЗИС и ако има номер на книжка ще излезне следното съобщение

, а нов

След като заредите ЕРК, се връщате в рецептата и натискате отново бутона Пращане НЗИС.

2. В самият модул Е-рецептурна книжка могат да се добавят или деактивират МКБ-та за новите ЕРК, както и да се деактивира самата книжка. Тези действия се осъществява
позиционирате на номера на книжката и натиснете бутон Редактиране. Появява се следният изглед:

a. Ако добавите стойност в дата на деактивиране и натиснете Запис, деактивирате цялата ЕРК.

b. Ако натиснете бутона Нова, можете да добавяте нова диагноза към настоящата ЕРК в появилият се екран. След като диагнозата е въведена, за да бъде обновена информац
данни трябва да натисните бутони 1 и 2;
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c. Ако се позиционирате на някое МКБ и натиснете редактиране, можете да го деактивирате чрез слагане на отметка на Дата на деактивиране. За да бъде обновена информац
данни трябва да натисните бутони 1 и 2;

3. Самият модул Е-рецептурна книжка може да се използва и за справочна информация. Ако натиснете бутона с трите точки

и изберете номер на рецептурна книжка, ще видите какви прегледи и съответно рецепти са издадени

- Добавена е проверка при затваряне на програмата за неизпратени еИмунизации. След като преминете към затваряне на програмата и имате неизпратени имунизации, се по
следният прозорец:
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От този изглед може да прегледате, кои са неизпратените имунизации от бутон

и съответно да ги изпратите наведнъж от бутон

.
Ако в имунизация има проблем излиза следното съобщение:

• Сервиз
- Реализирана е услуга за известяване през програма Хипократ. За целта в меню Сервиз е добавено ново подменю Съобщения. Когато се достъпи менюто ще се появи прозор
и кликате два пъти с мишката върху съобщението:

При стартиране на програмата се показва известие тип балонче, в което ще пише дали имате непрочетени съобщения.
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За момента услугата е едностранна, т.е. само екип Хипократ ще може да пуска известия към Вас.
Има вероятност в началото да получавате паразитни съобщения, за което предварително се извиняваме.

• 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 здравноос
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 Н
от 01 юли 2021г.
Променени са следните лекарства:
Нови:
CG866
CG867

Asbima
Asbima

Отпаднали:
CG943 Amicor
CG944 Amicor
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