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ATEND.01.290
Liberada em 01/03/2016

O que há de novo?

Ajustado a inclusão de Itens de Agendamento.

Ajuste na alteração da situação do agendamento na tela de "Recepção do Paciente".

Ajuste na atualização do status do agendamento ao realizar um pedido de exame ou imagem.

Ajuste na tela "Paciente Programa Saúde" para que ao salvar mais de um registro em um só cadastro não seja
apresentada mensagem impeditiva.

Ajuste na tela de "Agendamento Ágil" para permitir a remoção de itens de agendamento quando a agenda for do
tipo "Laboratório".

Ajuste na tela de "Atendimento a Externos" para que o botão de pedido fique habilitado após a realização de um
atendimento.

Ajuste na tela de "Consulta de Atendimento" para permitir a consulta de pacientes independente de possuirem
SAME cadastrado.

Ajuste na tela de "Recepção do Paciente" para carregar os dados do paciente ao retornar da tela de "Consulta
do Paciente".

Ajuste na tela de Recepção do Paciente, para não permitir a realização de encaixes para agendas bloqueadas.

Ajuste na tela de Solicitações de Agendamento para remover o campo "Sessão" que não era mais utilizado.

Ajuste na validação da data de requisição médica, na tela de atendimento de urgência.

Ajuste na validação da data de requisição médica, na tela de internação de paciente.

Ajuste na validação de duplicidade do paciente na tela de "Cadastro de Paciente".

Ajuste na verificação de atendimentos sem CBO quando o convênio for do tipo SUS Ambulatorial.

Ajuste na verificação de procedimentos com proibição por idade na tela de "Internação do Paciente".

Ajuste nas telas de "Consultório"  e "Cadastro de Escalas" para o padrão de internacionalização.

Ajuste no cadastro de agendamentos para horários de escalas na tela de "Cadastro de Escalas".

Ajuste para carregar corretamente os dados do paciente na tela de "Central de Marcações".

Ajuste para que a validação do campo "Setor" seja feita corretamente na tela "Usuários por Unidade de
Internação".

Ajuste realizado na tela de configurações do Ambulatório "Parâmetros" para as abas serem traduzidas.

Ajuste, na tela de "Fila de Espera", para não permitir o cadastro de um item sem valor no campo "Intervalo".

Ajuste, no relatório de "Comparecimento do Paciente", para não exibir um valor padrão quando não for
informado o setor.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.
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O que há de novo?

Correção na opção "Ativo?" da tela "Manutenção de escalas e agendamentos" para considerar o valor do campo
na hora de realizar as buscas.

Criado os índices de banco de dados necessários para geração de agenda com intervalo maior que um mês.

Implementada a verificação do preenchimento dos campos Convênio e Plano na tela "Recepção Central de
Marcação".

Incluida a permissão para alterar o valor do campo Quantidade de Encaixes para zero na manutenção de
Escalas e Agendas.

Inclusão do botão "Guias" na funcionalidade "Alteração de Atendimento".

Relatório de "Histório de Transferências" ajustado para retornar os registros referentes a um único dia informado
como parâmetro.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.


