Zmiany w aplikacji CardioPortal z dnia 09.01.2017
Treść

Ścieżka

Opis

Wprowadzono modyfikacje
dotyczące zapisu/usuwania
danych w karcie pacjenta

Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Wyłączono możliwość usuwania wpisów z karty pacjenta.

2.

Zmiana statusu kartotek
pacjentów o imieniu „unknown”

Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Zmiana statusu na „nieaktywny” dla wszystkich (historycznych) kartotek
pacjentów gdzie, imię wpisane jest jako UNKNOWN.

3.

Dodano informacje o autorze i
dacie/godzinie wprowadzenia
danych na karcie pacjenta

Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Dodano informacje o autorze i dacie/godzinie wprowadzenia danych na
karcie pacjenta. Pod każdym zapisem wprowadzanym do karty pacjenta
system automatycznie uzupełnia dane dotyczące autora i daty/godziny.

4.

Dodano sygnał dźwiękowy przy
przyjściu nowego badania

Badania>Szukanie

Dodano sygnał dźwiękowy przy przyjściu nowego badania. W zakładce
„Moje dane” dodano przycisk „Włącz/wyłącz dźwięk”. Domyślnie
funkcjonalność jest wyłączona. Każdy użytkownik indywidulanie ma
możliwość włączenia/wyłączenia sygnału dźwiękowego dla nowego
badania. Po przełączeniu funkcjonalności należy wylogować się z sytemu i
zalogować ponownie.

Dodano pole PESEL pacjenta w
widoku badania.

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

1.

5.

Badania>Najnowsze

Dodano przycisk "Zapisz" pod kartą pacjenta, który zapisuje wszystkie
wprowadzone dane w karcie pacjenta. Klikniecie w przycisk zapis zamyka
możliwość edycji wprowadzonych danych. Brak kliknięcia zapisz i wyjście z
karty pacjenta powoduje utratę zapisanych danych.

Dodano pole PESEL pacjenta w widoku badania.

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania
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6.

Dodano przycisk do konfiguracji
urządzenia w widoku badania.

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

W górnym menu widoku badania dla badań przesyłanych za pomocą
urządzeń w polu [Aparat] dodano przycisk do konfiguracji urządzenia.

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania

7.

Zmieniono domyślny widok
ekranu początkowego.

Ekran początkowy

Po zalogowaniu użytkownika do systemu oraz po kliknięciu w ikonę (logo
firmy) znajdującą się w górnym lewym rogu system wyświetla listę badań
posortowanych wg daty (najnowsze pierwsze).

8.

Zmieniono parametr domyślny
„Aktywność” na formularzu
„Wyszukiwanie pacjenta”

Pacjenci>Szukanie

Podczas wyszukiwania pacjentów zmieniono parametr domyślny
„Aktywność-Aktywny” na formularzu „Wyszukiwanie pacjenta”.

9.

Dodano w stopce informację o
kontakcie serwisowym

Ekran początkowy>Serwis

Dodano w stopce informację o kontakcie serwisowym.

10.

W formularzu „Danych
pacjenta” dodano pola
dotyczące opiekuna.

Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Dane pacjenta

W formularzu „Danych pacjenta” dodano pola „Imię opiekuna”, „Nazwisko
opiekuna”, „Telefon opiekuna”.

11.

Dodano przycisk „Dane
pacjenta” w widoku badania

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

W górnym menu widoku badania dodano przycisk „Dane pacjenta”
wywołujący formularz „Danych pacjenta”.

System domyślnie szuka pacjentów wśród aktywnych kartotek pacjentów.

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania

12.

Dodano nową sekcję "Opisy
EKG" do formularza „Karty
pacjenta”

Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Dodano nową sekcję "Opisy EKG" do formularza „Karty pacjenta”.

13.

W widoku badania dodano
przycisk „Dołącz”

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

W widoku badania dodano przycisk „Dołącz”. Przycisk ten powoduje
automatyczne dodanie wszystkich opisów danego badania do „Karty
pacjenta” do sekcji „Opis EKG”.

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania
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14.

Włączono obowiązkowość
numeru PESEL w formularzu
„Dane pacjenta”

Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Dane pacjenta

W formularzu „Dane pacjenta” włączono obowiązkowość wpisywania
numeru PESEL.

15.

Dodano nowe typu urządzenia:
EHO-MINI-SPO2, EHO-MINI-BT

Aparaty>Dodanie>Dane
urządzenia

Dodano nowe typy urządzenia: EHO-MINI-SPO2, EHO-MINI-BT.

16.

Naprawiono wartość pola
"Wiek" widoku badania jako
różnica daty wykonania badania
i daty urodzenia

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

Naprawiono wartość pola "Wiek" w widoku badania jako różnica daty
wykonania badania i daty urodzenia.

17.

Dodano w formularzu „Karta
pacjenta” pole z nr PESEL

Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Dodano w formularzu „Karta pacjenta” pole z nr PESEL pacjenta.

18.

Usunięto problem z
wylogowaniem podczas
przechodzenia między
kolejnymi stronami badań

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań

Usunięto problem z wylogowaniem podczas przechodzenia między
kolejnymi stronami badań na liście badań

19.

Włączono obowiązkowość
imienia i nazwiska w formularzu
„Dane użytkownika”

Użytkownik>Dodanie>Dane
użytkownika

20.

Dodano możliwość
wyszukiwania urządzenia po
numerze podczas przydzielania
urządzenia do pacjenta

Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Przyd Podczas przydzielania urządzenia do pacjenta dodano możliwość
ział>Dodaj
wyszukiwania urządzenia po numerze. W celu wyszukania urządzenia tylko
po fragmencie numeru należy wprowadzić początek numeru, dodać znać
specjalny „%” oraz kliknąć przycisk „Szukaj”.

21.

Dodano możliwość przesuwania
okna z opisem

Badania>Szukanie>Szukaj>Lista
badań>Badania

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania

Badania>Najnowsze> Lista
badań

Badania>Najnowsze> Lista
badań>Badania

W formularzu „Dane użytkownika” włączono obowiązkowość pól
dotyczących imienia i nazwiska użytkownika.

Po kliknięciu ikony ołówka [opisz badanie] w widoku badania EKG pojawia
się dodatkowe okno służące do opisu badania. Dodano możliwość
przesuwania okna do opisu po ekranie. W tym celu należy przytrzymać
myszką dodatkowe okno i przesunąć w dowolne miejsce.
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22.

Statyczne linki do formularzy
„Dane pacjenta” oraz „Karta
pacjenta”

Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Dane pacjenta

Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista
pacjentów>Karta

Dodano możliwość tworzenia linków statystycznych do dwóch formularzy.
W formularzu „Dane pacjenta” oraz „Karta pacjenta” włączono widoczność
numeru ID pacjenta.
W celu stworzenia linku statystycznego do „Danych pacjenta” danego
pacjenta należy skopiować adres URL z przeglądarki internetowej z „Danych
pacjenta”, a następnie dodać na końcu numer ID danego pacjenta.
W celu stworzenia linku statystycznego do „Karty pacjenta” danego
pacjenta należy skopiować adres URL z przeglądarki internetowej z „Karty
pacjenta”, a następnie dodać na końcu numer ID danego pacjenta.
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