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Kartotéka pacientů, Účty
 Zamykání řádků ambulantních účtů přes kartu pacienta – možnost zahrnout do opravné dávky celé účty nebo vy-



brat pouze některé řádky výkonů a léků. Při otevírání účtu rozšířen dialog na otevření jen účtu bez řádků nebo
včetně řádků. Na jednotlivých řádcích se nově zobrazuje symbol zámku pro informaci, zda je řádek uzamčen nebo
odemčen
Vyhledávání konkrétních kódů výkonů nebo léčiv přes řádky účtu pacienta bylo implicitně přednastaveno na kód

Kartotéka, Chorobopis
 Nové tlačítko Śablony pro zápis vyšetření/ošetření, které umožňují zapsat text do chorobopisu, kódy výkonů na



účet pacienta a zápis do evidence plateb, aniž by uživatel musel přeskočit na jinou záložku karty pacienta vč.
možnosti předvolby formuláře
Změna tlačítek na záložce Chorobopis. Byla nahrazena rozbalovacím seznamem pro možnost přidávání dalších
formulářů v budoucnosti
Upraven tisk PPD v případě platby pacienta v hotovosti, na dokladu se tiskne číslo bankovního účtu lékaře pouze
v případě typu platby složenkou nebo z účtu

Kartotéka, Stálá léčiva
 Ukládání přepisovaného data od – do dle potřeb lékaře v případě vydávání receptu podle evidence stálých léčiv
s datem vyšším než je aktuální datum

Kartotéka, Recepty
 Automatický přepis receptu z evidence receptů do chorobopisu po tisku receptu
Konfigurace
 Nové volby v osobní konfiguraci lékaře. Možnost nastavení si vlastního číslování faktur pro ZP, definování si paušálů na výkon, stanovení si individuálních sazeb v případě víceuživatelské verze programu a pro praktické lékaře
pro dospělé i děti možnost nastavení kapitačního paušálu včetně bonifikace pro jednotlivé ZP.

Číselníky, Obsluha
 Nový číselník Šablony vyšetření/ošetření
Správce
 Nová volba pro import původního slovníčku frází i s výkonovými kódy ze starého programu PRIVAT
Tiskové sestavy
 Upravena sestava Statistika, v políčku registrovaní pojištěnci jsou uvedeni všichni pacienti, kteří mají na kartě vyplněn datum registrace.

Diář
 Nová volba pro možnost objednávání pacientů na určitý den a hodinu
gabriela.malotova@tco.cz

