Hippocrates v5.175

Версия Hippocrates 5.175

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.175!

• е-Услуги НЗИС
N.B.!
Информираме Ви, че в системата НЗИС има ограничение за изпращане на всички е-документи в рамките на 3 дни. За този месец ще
има изключение и ще можете да затворите прегледи или изпратите реззултати от изследвания до 15.06. От 01.07 ще бъде върнато
ограничението на 3 дни. Затова ще трябва да изпращате е-документите своевременно в рамките на 3 дни. Е-прегледът трябва да бъде затварян
в рамките на 3 дни от датата на отварянето. В противен случай, ще излиза съобщението "Датата на започване на прегледа не може да е
по стара от 3 дни от настоящата дата". Ако след периода от 3 дни се налага корекция на прегледа, примерно нанасяне на резултати от
изледвания, трябва да изпращате отново нанесените корекции от менюто НЗИС->Редактиране на преглед.
- По последни инструкции Ви съветваме да спазвате следния начин на работа с е-Прегледа и е-Направленията: Задължително първо трябва
да Отворите преглед за да получите НРН на прегледа, едва след това можете да изпращате е-Направления към НЗИС. След което затваряте
прегледа.
В тази версия е добавена функционалност за случаите, когато издавате електронни направления, а сте забравили да отворите преглед. Хипократ
автоматично ще отвори прегледа, към който се издава е-Направлението и ще попълни полученото НРН от амбулаторният лист.

- В поле Терапия на амбулаторен лист е добавен автоматично генериран текст "Получих копие от Амбулаторен лист".
За случаите, когато на бланка 3 има липсващо НРН на изпратено преди това направление към НЗИС, е добавена възможност за извикване на
НРН-то.
Извикването се осъществява по следния начин:
От менюто до бутона НЗИС натискате на Изпращане на МН

Ще ви се появи камбанка и от менюто до бутон НЗИС посочвате Възникнали проблеми-> "Вече има подадено направление с този номер".
Натискате върху "Вече има подадено направление с този номер" и ще се изтегли НРН-то за съответното направление.
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