Hippocrates v5.166

Версия Hippocrates 5.166

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.166!

• е-Услуги НЗИС
- Добавена е възможност за изпращане на електронна планова имунизация (е-Имунизация). Логиката на работа се припокрива с тази на имунизациите против Covid-19,
а именно:
Когато се позиционирате на "Имунизации" се появява прозорец с нов изглед, който при натискане на бутона Нов придобива следният вид:

Попълват се: Код на планова имунизация и реимунизация от списъка с кодове по НЗОК от падащото меню или с натискане на бутона очертан в червено и избор от
таблицата с имунизации;

От падащото меню на Код на ваксината избирате конкретната ваксина;

Сериен и Партиден номера на ваксината, както и Дата на изтичане на ваксината също се попълва от Вас, тъй като все още в НЗИС тази информация не може
да се извлича автоматично.

NB! Към момента няма промяна в кодирането и отчитането на имунизациите по задължителния имунизационен календар към НЗОК и те не са задължителни
за изпращане към НЗИС.
Ако все пак искате да изпратите направена от Вас ваксина към НЗИС, след като запишете въведените данни за имунизацията и натиснете бутона Запис, аналогично
на ваксините срещу Covid-19 ще се появи бутон за изпращане:

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- При генериране на отчет е добавен нов раздел ПИМП документи. Този раздел показва издадените бланки за отчетния период, а ако се натисне на плюсчето пред
всяка бланка, се появява списък с амбулаторните листа, към които са издадени съответните бланки:
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• 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, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 март 2022г.
Променени са следните лекарства:
Нови:
VF045 DEFERASIROX
Отпаднали:
Наименование
НЗОК -код на
на
лекарствения
лекарствения
продукт
продукт
Telmisartan
CG033 Teva
Telmisartan
CG450 Teva
CG758 Coolsart
CG759 Coolsart
CF867 ARAGIL
CF868 ARAGIL
Aripiprazole
NF969 Teva

NF607

TIFAXIN
SR

Отпаднали МКБ кодове:
НЗОК код на
лекарствения
продукт

Наименование на
лекарствения продукт

Отпадащо МКБ

AF586

Forxiga

N18.0

LF281

Olumiant

M05.2
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