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What's New

Nýjungar í Sögu í útgáfu 3.1.37.12
ADT (gaADT)

SAG3046

ADT / Lotur
Teljarar í yfirlitsmynd í ADT eru aftur komnir inn eftir að hafa verið teknir úr sambandi í fyrri útgáfu.
Nýtt stilligildi (sem ekki er sýnilegt í stillingarviðmóti í Sögu) númer 1190 var búið til og stjórnar það hvernig teljarar eru reiknaðir. Fimm
gildi eru möguleg fyrir þetta stilligildi
0 = Engir teljarar
1 = Samskonar útreikningar og í 3.1.36, en þó örlítið endurbættir
2 = Ný reikniaðferð sem fækkar fyrirspurnum í gagnagrunn við útreikning
3 = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 1
4 = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 2
Önnur gildi eru túlkuð sem 0
Stilligildið er frumstillt með gildinu 2 en kerfisstjóri getur breytt þessu ef útreikningar eru enn of þungir.
Á meðan útreikningi stendur birtast 3 punktar til merkis um að ekki sé búið að kára útreikning. Komi upp villa við útreikningana er það
einnig gefið til kynna í þar sem fjöldinn hefði komið að öðrum kosti.

Afgreiðsla (gaSab)

SAG3042

Afgreiðsla  útprentun
Prentun á uppgjöri og öðrum skýrslum frá Skýrslum notast nú við valda prentaraskúffu í prentstillingum í Afgreiðslu, í stað þess að
prentast alltaf á blöð úr sjálfgefinni skúffu valins prentara.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

SAG3005

Aðvaranir  Ofnæmisskráning
Það gat gerst að staða ofnæmis var staðfest þegar verið var að skrá t.d. smitgát eða önnur atriði án þess að notandi væri fullkomlega
meðvitaður um að hann væri að staðfesta ofnæmisskráningu. Virknin var sú að alltaf þegar smellt var á ,,Staðfesta´´ þá var staða
ofnæmis staðfest.
Nú hefur þessu verið breytt. Hnappurinn sem áður hét ,,Staðfesta´´ heitir nú ,,Vista´´. Ofnæmisskráning er aldrei staðfest nema valið
sé sértaklega að gera það með valhnöppum sem settir hafa verið inn.

,,Nei´´ er sjálfgefið.

Notandi getur valið ,,Já´´ vilji hann að staða ofnæmis sé staðfest. Ef notandi breytir ofnæmisskráningunni að einhverju leyti þá færist
valhnappurinn yfir á ,,Já´´. Smella þarf á vista til að breytingin skili sér. Sé smellt á ,,Hætta við´´ þá vistast ekkert sem skráð hefur
verið í neinum flipa á aðvaranaglugganum. Skráning í öðrum flipum hefur að engu leyti áhrif á það hvort skráning ofnæmis sé
staðfest.

Eyðublað

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki #342

SAG3044

Nú er hægt að sjá hjálpartæki sem voru skráð fyrir útgáfu 3.1.37.11 í textasýn fyrir blaðið.
Það var hægt að skrá frjálsan texta í svæði á blaðinu í útgáfu 3.1.37.10. Einnig var skráningu hjálpartækja á blaðinu breytt í útgáfu
3.1.37.11. Breytingarnar fólu í sér að hægt væri að útbúa flýtilista fyrir hjálpartæki og það krafðist þess að hjálpartækin væru ,,kóðuð´´
því þurftum við að breyta því hvernig gögnin fyrir hjálpartæki eru skráð. Heiti og ISO hjálpartækja sem voru skráð fyrir 3.1.37.11 sjást
ekki á blaðinu en sjást í textasýn fyrir blaðið.
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Gagnagrunnur

Listi yfir hjálpartæki

SAG3079

Búið er að uppfæra ISO listann yfir hjálpartæki samkvæmt nýjustu upplýsingum frá SÍ

Textasýn (gaTextViewRTF)

Röðun eyðublaða í textasýn

SAG3064

Ef textasýn er stillt þannig að upplýsingar um samskipti sjást ekki (stilligildi 85 er óvirkt) þá var einungis raðað eftir SIGN_DATE
eyðublaða, sem er ekki nógu nákvæmt því sú dagsetning geymir ekki tímastimpil, einungis dag. Röðun blaða innan sama dags getur
því orðið ónákvæm, og því er nú raðað eftir CREATE_DATE og SHEET_INT innan SIGN_DATE, til þess að nýrri blöð komi örugglega
fyrst í röðinni (eða aftast, ef öfug röðun er virk).

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur (external)  Vefþjónusta fyrir verkjamat

SAG3077

Nýrri vefþjónustu var bætt við MedicalDataService sem skilar upplýsingum um síðasta verkjamat sjúklings. Þjónustan skilar
upplýsingum um mælinguna ásamt niðurstöðum.
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