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Hippocrates v5.153.6

Версия Hippocrates 5.153.6
 

 
 

  В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.153.6!
 

Разпечатайте указанията като кликнете на този надпис
• Дейности
Актуализирани са дейностите във връзка с Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за
изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Добавени са следните кодове на изследвания:
01.43     92212-00     Определяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест
01.44     92212-01     Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест.
10.79     91939-16     Фекален калпротектин
10.80     91918-07     PSA свободен
05.12     92191-01     Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2
 
Добавена е следната ВСД процедура 75.39     35504-00     Фетална морфология.
 
• За лаборатории
Във връзка с новото изследване 05.12     92191-01     Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 и за старото
10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, преди да започнете да ги изпълнявате през
менюто Входящи->МДН трябва да направите следните настройки:
 
1. Влизате в Инструменти->НЗИС и от появилият се прозорец избирате зъбното колелце за настройки:

 
2. От Вид на тест за COVID-19 избирате, този/тези тестове, които правите във Вашата лаборатория, като
слагате отметка пред самия тест и задавате времето, за което се извършва обработката му:
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След като направите избора си, се връщате от бутона стрелка назад .
 
Изпълняват се както другите изследвания по познатия начин:
 
Входящи->МДН->Взимане на МДН:

 

При взимането на 05.12 и 10.64 излиза прозорче за избор на пакета, защото тези изследвания присъстват в два
пакета.
 
За да се изпратят резултатите успешно към НЗИС, в полето Резултат трябва да се въведе, ако резултата е
положителен"Положителен" или съкратено "Полож."
Съответно ако резултата е отрицателен, "Отрицателен" или съкратено "Отриц." В противен случай ако се въведе
нещо друго, няма да се изпратят резултатите и ще възникне грешка при изпращането на резултатите към НЗИС.
Също така, НЗИС не позволява корекция на резултата за тези две изследвания. Връща се грешка от НЗИС:
"Не може да подавате коригираща заявка за COVID".
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