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Hippocrates v5.154

Версия Hippocrates 5.154
 

 
 

  В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.154!
 

Разпечатайте указанията като кликнете на този надпис
 
• Дейности
 
ВАЖНО!!! Не променяйте стария 6-цифрен номер на Амбулаторния лист. Този номер вече не влиза в XML отчета с прегледи към
НЗОК, на негово място се попълва НРН номер от НЗИС, но програмата изпраща стария номер към НЗИС и чрез него се генерира
НРН номера.
Ако по някаква причина сте изпратили лист към НЗИС, но заради проблем в системата, например забавяне, не се е върнал отговор
от НЗИС и не се вижда в програмата НРН номер, то такова НРН съществува в НЗИС и можете да го изтеглите по следния начин:
Натискате отново Отваряне на преглед/Изпращане на готов преглед и в резултат ще се появи камбанката и съобщение "Вече има
подаден преглед с този номер". Като кликнете при Възникнали проблеми->"Вече има подаден преглед с този номер", програмата
ще потърси съответствие по 6-цифреният номер на Амбулаторния лист и ще върне от НЗИС НРН номера на листа.
Затова е важно да не променяте 6-цифреният номер на Амбулаторния лист. Когато се промени на вече изпратен към НЗИС лист,
програмата няма да може да изтегли въпросното НРН и ще върне съобщение "Не е намерен пациент по предоставените данни".
 
•  Прегледи на пациенти->Амбулаторен лист
 
На екрана на амбулаторния лист са добавени полета за НРН на входящото направление и НРН на амбулаторния лист от
изпращащия лекар.
 

 
 
Вдясно от стрелката на бутона за печат на амбулаторния лист"На бял лист", е добавено менюто "Печат на всички свързани с АЛ
НРН-та".
 

 
 При избор на менюто, се печатат НРН-тата на всичките издадени към листа и изпратени към НЗИС бланки.
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При проблеми с взимането на токен за използване на услугите на НЗИС, е реализирано при натискане на бутона КЕП в Прегледи

 и менюто Избор на сертификат, да се изтриват предишните токени на съответния лекар и да се вземе нов токен за лекаря.
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•  Амбулаторен лист ->Търсене на амбулаторен лист
-Реализирана е функционалност за търсене по НРН на преглед. За целта кликнете на бутона за търсене на амбулаторни листи

, от появилият се прозорец натиснете бутона с лупичката , за да ви се появят възможностите за разширено
търсене (прави се еднократно и последствие при всяко търсене полето НРН ще се появява автоматично). След което в полето НРН
трябва да въведете НРН номера на прегледа, който искате да намерите и при двоен клик с мишката върху реда с намерения преглед,
той ще се зареди в изгледа на амбулаторен лист.

 
 
• Входящи->Направления
Добавена е възможност за търсене на входящо направление по НРН номер. За целта изберете Входящи->Направления и натиснете

бутона Търсене .
Кликнете в полето НРН и въведете НРН номера на входящото направление, което искате да намерите и при двоен клик с мишката
върху реда с намереното входящо направление ще се зареди търсеното направление.

 
• Входящи->МДН
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Добавена е възможност за търсене на входящо медико-диагностично направление по НРН номер. За целта изберете Входящи->МДН

и натиснете бутона Търси изпълн. .
Кликнете в полето НРН и въведете НРН номера на МДН-то, което искате да намерите и при двоен клик с мишката върху реда с
намереното входящо МДН ще се зареди търсеното направление.

- За дейности свързани с рентгенология и патология, т.е. пакети 06 и 07 в таба Редактор на резултат е добавен бутона Шаблон.
 

От този бутон може да добавите файл с по-дълго описание на резултатите за извършените изследвания на пациента. Важно е обаче,
файлът с резултатите да е чист текстов файл notepad, с формат ansi. Не работи с файлове на word и excel. В главната директория на
Хипократа автоматично се създава папката Templates и в нея можете да си организирате шаблоните за резултати, които ползвате.
Натискате Редактор на резултат, натискате върху Шаблон и от папка Templates избирате съответния шаблон, който предварително
сте добавили в съответния формат и в резултат на екрана ще се зареди текста от избрания шаблон. Ограничението за резултата в
НЗИС, е 4000 символи.
 
• 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 и
на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2022г.
Нови:
AF611
AF612
AF613
AF614
AF615
 
Отпаднали:
CG288
CF919
CA055
CA019
CA021
CA020
CA022
 
МКБ кодове, които отпадат от 16.10.2022 г.
CF637 Отпадащо МКБ I25.5
CF649 Отпадащо МКБ I25.5
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