CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA A DUNA PRIVAT 2020.2.07
Kartotéka, záložka Karta
 bylo doplněno evidenční číslo pojištěnce, přidělené ČSSZ cizincům, kteří nepoužívají rodné číslo přidělené VZP.







Toto EČP se využívá při eKomunikaci s ČSSZ v rámci eNeschopenek.
podzáložka Zákonný zástupce byla přejmenována na Trvalý pobyt a bylo na ni přidáno nová pole pro trvalou
adresu
původní adresa na kartě přejmenována na Kontaktní adresu, což je nový povinný údaj pro eRecept
přidáno tlačítko pro rychlý přenos údajů z trvalé adresy do kontaktní
obě adresy mají u sebe tlačítko pro ověření adresy v IKR ČSSZ
při upgrade z verze 2020.1 zůstává původní adresa zachována a bude zkopírována i do trvalé adresy, aby nedošlo
k problémům při vystavování receptů z důvodu nevyplnění povinných položek. Je povinností uživatele ověřit, zda
kontaktní adresa pacienta je shodná s trvalou adresou a v případě zjištěných rozdílů nutno na kartě opravit!
při podání eNeschopenky se nově bere přednostně údaj z pole mobil, jsou-li vyplněny obě položky (mobil,
telefon)

Kartotéka, záložka Chorobopis
 byl upraven přepis neschopenky do chorobopisu. Nyní se zapisuje i do uzamčeného aktuálního zápisu. Nedochází
k zakládání nových záznamů v rámci jednoho dne.
Kartotéka, záložka Léky

 přidána možnost zápisu zvýšené úhrady (UHR4 – UHR10) u vysoce inovativních léků, typ číselníku 1
 nově pro typ číselníku 3 (Zdravotnické prostředky) možnost zadat zvýšenou úhradu
Kartotéka, záložka RDPN
 nově doplněny kontroly na aktuální datum, tj. datum vystavení nesmí být vyšší než aktuální datum pro RDPN1,
PTDPN i RDPN3
 nová kontrola u zpětného vystavení neschopenky. Pokud ještě nebylo provedeno první podání RDPN1, nesmí
datum neschopen od být starší než datum vystavení o více než 3 dny. V případě vystavování DPN do minulosti,
musí uživatel vytvořit opravné podání dle pokynů ČSSZ.
Neschopenky
 nové tlačítko Seznam podání rodného čísla v ovládacím panelu kartotéky pacientů. Přístupné pouze ze záložek pro
neschopenky (RDPN, HOL). Sestava zobrazí všechna podání daného pacienta včetně nezpracovaných podání na
ČSSZ.
 Tlačítko Detail případu rozšířeno o nové možnosti zobrazení seznamu Podání případu z IKR s možností filtru na
datum, typ podání, stav podání a ID podání. Další tlačítko Nezpracovaná podání zobrazí seznam nezpracovaných
podání i od jiných lékařů.
 Seznamy Mých případů, Mých podání (tj. vlastní podání), Případů rodného čísla a Cizích případů rodného čísla byly
rozšířeny o možnost filtru na datum podání, datum vystavení či datum ukončení, stav nebo typ podání.
 Na seznamy podání a detail případu byly přidány další informace, tj. datum a čas přijetí na IKR, info o tom, zda se
jedná o opravné podání

 Doplněna kontrola při mazání neschopenek. Bylo-li minimálně jedno podání odesláno na IKR ČSSZ, mazání
nebude povoleno.

Karta, záložka Výkony *platí pouze pro DUNA DENTA
 u kódu 00950 byla upravena kontrola na stálý a dočasný zub (dle číselníku Sazebník výkonů).
Karta, záložka Recepty
 datové rozhraní bylo převedeno na verzi 201704C. Přibyly přísnější kontroly údajů podle číselníků cesta podání a
léková forma.
 Byla přidána kontaktní adresa jako jeden z povinný údajů pro eRecepty pro nové rozhraní eReceptu 201704C . Od
1.4. 2020 je povinným údajem na receptu kromě trvalého bydliště buď přechodné bydliště ( místo skutečného
pobytu pacienta) nebo telefonní kontakt na pacienta. Bez jednoho z těchto dvou nových údajů nebude možné
odeslat recept do CÚ SUKL!
 Přidáno nové tlačítko Denní průvodka, pro tisk až 4 průvodek eReceptů na jeden list papíru. Neplatí pro listinné
recepty.
 Vrácena možnost vyplnění dvou léčivých přípravků na eRecept. (viz vyhláška MZ).
Obsluha, Magistraliter
 byla přidána léková forma a cesta podání, které se kontrolují vůči číselníkům, jako povinný údaj eReceptu pro IVLP
nebo LK.
 staré kódy léčebného konopí 9000001-9000006 byly zrušeny, pokud jsou použity v magistraliteru, uživatel si je
musí sám aktualizovat!

 Záložka léčebné konopí dostala další nová tlačítka pro vyhledání léčivé látky v číselníku SUKL a pro vyhledání
předepisovacího kódu z číselníku SUKL.
Recepty
 přidány nové číselníky Cesty podání, Lékové formy, Léčivé látky, Kódy léčebného konopí
 nové číselníky přidány i do volby aktualizace
Číselníky, Zdravotnické prostředky
 doplněny nebo upraveny položky podle nových struktur VZP
 po provedení upgrade na novou verzi programu nutno provést novou aktualizaci číselníku PZT!!! VZP některé
původní položky využívá pod stejným jménem pro jiné údaje. Po aktualizaci se údaje zařadí do správných políček.

gabriela.malotova@tco.cz

