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O que há de novo?

Ajuste na pesquisa da tela "Entrada para a Rouparia" para que o sistema informe que a peça está inativa.

Ajuste na tela "Cadastro e Internação do Paciente" do Home Care para que, ao selecionar um endereço, na aba
"Conclusão", seja automaticamente apresentado o bairro e a área, caso exista o vínculo na tela "Bairro X
Áreas".

Ajuste na tela "Saída para Setor" retirando a sobreposição dos campos "Matrícula" e "Atendimento".

Ajuste na tela de "Escolha do SAME" para que a mensagem de informação do SAME inválido também informe
que existe a possibildade do usuário logado não estar vinculado ao SAME.

Ajuste na tela de "Histórico das Pastas do Paciente" para retornar corretamente o paciente selecionado.

Ajuste na tela de "Pasta do Paciente" para trazer o código do paciente selecionado ao realizar a consulta.

Ajuste na tela de "Saída para setor" para quando informar um setor e um kit na mesma linha seja exibida uma
mensagem informando que tal processo não pode ser feito.

Alteração do menu Serviço arquivo médico / Relatórios / Operacionais / Cauções para Serviço arquivo médico /
Relatórios / Operacionais / Manutenção Depósito Antecipado.

Alteração na tela "Cadastro e Internação do Paciente" no Home Care, para que na aba "Carteira" seja
apresentado o botão "Carteira" para que seja possível cadastrar as carteiras do paciente.

Criadas as telas "Cadastro de Rede Credenciada" (Serviços de Apoio > Global > Globais > Rede Credenciada) e
"Consulta de Rede Credenciada" (Serviços de Apoio > Serviço de Atendimento ao Cliente > Consulta > Consulta
de Rede Credenciada), que permitem o cadastro e a consulta da rede credenciada ao hospital, respectivamente.

Criados, na aba "Conclusão" da tela "Cadastro e Internação do Paciente", os campos "Responsável Financeiro",
para que seja informado o responsável financeiro pelo atendimento, além disso, ele poderá ser cadastrado por
meio do botão "Cadastrar Responsável"; e "Liminar Judicial", para sinalizar se o paciente obteve liminar ou se a
obteve durante o processo de Home Care.

Incluído o campo "Previsão de Alta", na aba "Internação" da tela "Cadastro e Internação do Paciente" no Home
Care, ele apresentará a data com base no cadastro do procedimento informado ou nas informações da validade
da guia. O campo também poderá ser preenchido ou alterado manualmente.

Melhoria do processo de entrada de benefícios. Apenas usuários com prestadores vinculados podem realizar o
processo.

Melhoria do relatório "Produção da movimentação de cardápio". Ao gerar as movimentações de cardápio, as
informações referentes a ficha de produção dos alimentos relacionados com a opção de cardápio selecionada
por movimentação não sofrerão variações. Se houver alteração em algum detalhe de item da ficha de preparo já
utilizada, então os novos detalhes serão vigentes apenas para as movimentações futuras, não impactando as
movimentações já lançadas.

Melhoria do relatório "Produção da movimentação de cardápio". Ao gerar as movimentações de cardápio, as
informações referentes a ficha de produção dos alimentos relacionados com a opção de cardápio selecionada
por movimentação não sofrerão variações. Se houver alteração em algum detalhe de item da ficha de preparo já
utilizada, então os novos detalhes serão vigentes apenas para as movimentações futuras, não impactando as
movimentações já lançadas.

Melhoria na tela "Retorno ao Cliente", ao utilizar o botão de busca de chamados, a tela de consulta de
chamados será acionada para que o usuário possa utilizá-la no processo de localização de solicitações.

Melhoria na tela "Retorno ao Cliente". Ao utilizar o botão de busca de chamados, a tela de consulta de
chamados será acionada para que o usuário possa utilizá-la no processo de localização de solicitações.

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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Melhoria na tela "Saída de Benefícios". Ao utilizar os botões de busca por atendimento ou/e paciente, as telas
de consulta de atendimentos e pacientes, respectivamente, serão acionadas para que o usuário possa utilizá-las
no processo de localização do atendimento ou paciente desejado.

Melhoria na tela "Saídas para Setor". Ao informar a quantidade do Kit ou Peça que será movimentada, será
validada a configuração de cota para o Kit ou Peça referente ao setor informado, caso a configuração exista e
esteja ativa para este.

Melhoria na tela de "Cadastro e Internação de Paciente" do home care. Para localizar um paciente, o usuário
fará uso da lista de valores disponibilizada no campo "Código", do bloco "Paciente".

Melhoria na tela de movimentações de "Lavanderia". Ao alterar os valores dos campos "Peso Total" e/ou
"Sujidade Pesada", o campo "Sujidade Leve" será recarregado com o valor atualizado.

Melhoria no comprovante de movimentação de cardápio. O comprovante exibirá detalhes das movimentações
de cardápio quando esta for designada para funcionários, médicos, setores ou bandejão, ou seja, não tiver um
atendimento relacionado.

Melhoria no processo de abertura de status de refeição para pacientes. Para os casos em que não foi
especificado na prescrição a "Data/Hora Inicial" da dieta ou o início seja imediato, a movimentação de cardápio
deve ocorrer imediatamente, caso o início seja definido para um horário posterior, só ocorrerá a movimentação
com a abertura do status de refeição no horário que atenda ao que foi informado na prescrição.

Melhoria no processo de movimentação de cardápio para que as dietas prescristas no PEP sem as informações
de data/hora inicial possam ser movimentadas.

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


