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Hippocrates v5.184

Версия Hippocrates 5.184
 

 

  В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.184!
 

Разпечатайте указанията като кликнете на този надпис
- Справки->Стандартни->Електронни справки->XML файл за отчитане на "карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" е
актуализиран xml файла, съгласно указанията публикувани на сайта на НЗОК.

-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.

 
 
- Във връзка с "Договор № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС
за 2020-2022 г. (Анекс) ще се отчита и заплаща пакет дейности „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или
лекарски асистенти“" и за практиките сключили договор по Приложение № 1а към чл. 1 на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.“. е добавена отметка "Здравни грижи за бебе"
на бланка Амбулаторен лист.
Прегледа за този тип дейност се оформя както е показано на картинката:
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Допълнителни указания:
За едно ЗОЛ  не могат да бъдат отчетени повече от две посещения в дома от специалиста по здравни грижи в рамките на 14 дни от раждането;
Специалистите по здравни грижи, които ще изпълняват този пакет трябва да бъдат  наети лица по договор с изпълнител на ПИМП.

- В екрана за неизпратените амбулаторни листа (с кучето), който се показва при изход от програмата, са добавени да се визуализират и
неизпратените към НЗИС направления. Реализирана е функционалност, с която могат да се изпратят всичките неизпратени документи към
НЗИС от този екран. За целта сложете отметка на желаният ред, който искате да бъде изпратен или на Избери всички документи и натискате
бутона Изпращане на е-документи към НЗИС.

 
 
- В "Безплатни рецепти" е добавена нова колонка "Статус" в грида с дата и номер на рецептата. В нея се показват статусите на рецептите
или отрязък от рецепта.
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- За ваксинация срещу ротавирусните гастроентерити е премахнат код R1.GF. При добавяне на имунизация с код 82 и 83 и избор на ваксина
ROTARIX, Oral suspension, 1.5 ml, Pack: 1 squeezable tube, с код на ваксината от номенклатурата на НЗИС17091 - ROTARIX, автоматичнo на
амбулаторния лист се добавя код R3.FM.

 
- Дейности->Прегледи на пациенти->Амбулаторен лист

Вдясно от стрелката на бутона "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 бланки.

 


