CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA A DUNA PRIVAT 2019.1.19

Kartotéka, záložka Karta
 na kartu přidána nová políčka „datum ukončení registrace u lékaře“, „datum vyřazení pacienta z dispenzární péče
a „datum úmrtí pacienta“
 pole „alergie/dispenzární péče“ bylo rozděleno na dvě samostatná pole. Po upgrade dat původní text zůstává v
poli „dispenzární péče“ - nutno zkontrolovat, případně přesunout do pole „alergie“

Kartotéka, záložka Chorobopis
 do formuláře Návrh na lázeňskou péči přidán výběr pro automatické dotahování údajů z anamnézy, chorobopisu a
ze záložky Míry pacienta. Údaje doporučujeme upravit, tak aby se vešly max. do formuláře typu A4.
 Do formuláře přidáno i IČZ a odbornost doporučujícího lékaře, implicitně naplněno údaji navrhujícího lékaře,
možno měnit.
 minimalizovány hlášky v programu při zápisech na účet pacienta a do chorobopisu. Nebudou objevovat v
případech : zubní kříž **jen pro DUNA DENTA a dále pro 30, 90, zápis V/O přes šablonu, tisk HPN, HOL .

Kartotéka, záložka Výkony**jen pro DUNA DENTA
 upravena kontrola a hláška na kód 00904. Kód původně určen pro děti ve věku od 1-6 let, nyní 1-10 let.

Dávka, výpočet kapitační platby * jen pro DUNA PRIVAT
 výpočet nově zohledňuje i vyplněný datum ukončení registrace, zda zpracovávané období spadá do rozmezí dat
od-do. Podle pravidel VZP ČR pro vyhodnocování dokladů se za rozhodné datum pro nárok na kapitační platbu
bere to, zda je pacient registrován u lékaře k poslednímu dni daného měsíce. Pokud je datum ukončení
registrace u daného lékaře v průběhu měsíce, platbu za něj již nedostane.
 Změna indexů věkových skupin 0 - 4 a 10 – 14 let pro výpočet kapitace.

Hromadné, sestavy Seznam neaktivních pacientů a Seznam mrtvých duší
 přidány nové sestavy pro dodržení lhůt povinného vedení zdravotnické dokumentace, resp. pro zjištění možnosti
skartace této dokumentace po uplynutí zákonných lhůt dle vyhlášky 98/2012 Sb.

 rozhodné datum se implicitně nastavuje, pro poskytovatele v oboru zubní lékařství a pro ostatní ambulantní péči
na 5 let od poslední návštěvy pacienta, na 10 let od úmrtí pacienta/dosažení věku 19/změny registrujícího
lékaře/vyřazení z dispenzární péče pro obor praktické lékařství. Je možné měnit dle potřebné délky uchovávání
dokumentace (viz doby uchovávání ZD dle přílohy 3 vyhlášky). Běh doby uchovávání dokumentace začíná vždy 1.
ledna kalendářního roku následujícího poté, co nastala rozhodná událost.

Hromadné, změna IČP v hlavičkách účtů
 nová volba pro přečíslování otevřených účtů a pro vybranou ZP v případě nesprávného nastavení IČZ/IČP v
hlavičkách účtů. Podle jména přihlášeného lékaře se převezme z osobní konfigurace lékaře buď IČP nebo IČZ,
podle toho, jaký parametr je nastaven v číselníku ZP.

Tisky, Provedené výkony dle…, Průměrné náklady
 rozšířena položka „počet bodů celkem“
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