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Karta 

  Přidáno pole „Věk pacienta“, nově se na kartě pacienta  zobrazuje jeho věk  podle data narození  

  Výpočet data narození z rodného čísla byl rozšířen i na čísla, přidělovaná  CMU (MM+20, DD+50) 

  Rozšířeno pole „Ulice“ a „Město“ pro editaci  údaje  

  Přidána maska pro snadnější vyhledávání pacienta podle rodného čísla (bez znaků – a /) –ikony hledání a výběr 
 

Chorobopis 

  Tisk formulářů „Lékařská zpráva“, „Poukaz na O/V“, „Výměnný list“  do předtištěného formuláře rozšířen o  volbu 
tisku na bílý list papíru a  možnost výběru  typu formuláře podle SEVT nebo DITIS 

  Přidán nový formulář „Poukaz na ošetření/vyšetření K“ 
 

Účty 

  Při založení nového účtu pacientovi je kurzor umístěn na políčko příjmová diagnóza pro možnost okamžité úpravy  

  Přidáno upozornění  při zakládání účtu pacientovi,  v případě, že již  existuje otevřený (nepředaný na ZP) 

  Povolena editace data a odbornosti v hlavičce  Poukazu na V/O 
 



 

   

Recepty 

  Možnost  sestavení receptu  buď podle názvu léku nebo podle kódu léku 

  Přidána  možnost vytvoření  nového  receptu  z již  dříve vystaveného  pomocí volby „Kopie receptu“ 
 

Hromadné 

  Nová volba pro „Rozdělení účtů dle odborností“, v případě, že uživatel má více než jednu odbornost a vytváří 
dávky  pro ZP (přesunuto z agendy Dávky pro práci  i ve  víceuživatelské verzi programu) 

 

 Číselník pojišťoven 

  Doplněna  možnost nastavení sazby za kilometr v Kč, která se použije při vytváření dávky dopravy typu 10   
 

Číselník Léky hromadně vyráběné a Individuálně vyráběné 

  Přidány nové údaje o anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikaci léčiv. Pro zobrazení nových údajů ATC 
v těchto číselnících nutno provést aktualizaci číselníků.  

 

Číselník Sazebník výkonů  

  Rozšířeno pole „Životnost“ kódu o možnost zadání kolikrát lze daný kód vykázat za uvedené období. Období  roz-
šířeno na měsíce a dny.  Je-li vyplněn počet měsíců nebo dnů a počet kolikrát je roven 0, při kontrole se uvažuje 
jako 1x. Je to z důvodu převedených dat z minulých verzí, kde tento údaj neexistoval 

 



 

   

Číselník Ceník výkonů 

 Nová volba - Export dat do Excelu  a Import z XLS souboru. V obou případech lze zvolit, která cenová skupina  
     uživatele zajímá. Při načítání se provádí kontrola jednoznačnosti na kód ceníku. Pokud daný kód nebyl v ceníku 
     nalezen, založí   se automaticky nový a přehraje se do něj popis a kód výkonu. Pokud nalezen byl, provede se 
     aktualizace ceny vybrané cenové skupiny. 
 

Dávky 

  Nastavení  typu dávek se zapamatovává a použije se jako výchozí při dalším vytváření  dávek daného lékaře 

  Aktualizace rodných čísel z  Centrálního  registru  byla  upravena dle nových souborů z VZP, kde datum  platné     
      registrace k ZP je 01.01.3000  (tzn. aktuální stav) 
 

Nastavení základní konfigurace  – Hlavní nastavení programu 

 Možnost volby uživatelského  vzhledu chorobopisu -  užší přehled všech zápisů daného pacienta  s větším edito-
vacím polem  pro zápis jednotlivého dne nebo  širší přehled všech zápisů a kratší zobrazení denního záznamu.. 

 

Nastavení základní konfigurace – Zdravotnícké zařízení a Osobní konfigurace lékaře 

 Doplněno  „Číslo pobočky“ pro vytváření e – faktur, nově požadavek Vojenské ZP. Nutno  doplnit do obou. 
 

Správa uživatelů - Přístupová práva – záložka Systém 

 Přidána nově  práva na tiskové sestavy jednotlivých uživatelů. V případě, že danému uživateli nejsou povoleny tis-
kové sestavy,  netisknou se ani korunové údaje za body  z pořízených účtů jiných uživatelů 

 



 

   

Diář 

 Přesunut pod Agendy – Komplet,  mezi agendy Ordinace a Dávky. Přidána nově  možnost definovat si pro daný 
diář pracovní dny, pracovní hodiny a  interval pro jednotlivé objednávání v minutách. Pokud již existuje diář 
z předchozí verze programu, pro správné zobrazení objednávek  nutno u něj  nastavit dny a hodiny zobrazování. 

 Nová volba pro tisk týdne 

 Možnost vyplnění  jména pacienta do diáře  výběrem z kartotéky přes tlačítko lupy nebo přímým zapisováním 
jména do pole, kdy program vyhledává a zobrazuje odpovídající 
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