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O que há de novo?

Ajustada a tela de "Atendimentos de Urgência" para informar se o paciente possui atendimentos de urgência
dentro do tempo de vigência do sistema e perguntar se o usuário gostaria de prosseguir (no caso de um novo
atendimento de urgência).

Ajuste na chamada da tela de "Classificação de Risco" a partir do módulo de Diagnóstico.

Ajuste na parametrização do campo "Sexo" para ser obrigatório no cadastro de pacientes.

Ajuste na proibição por idade na tela de agendamento.

Ajuste na rotina de conversão de prescrições futuras para prescrições de internado, na tela de criação de
atendimento de internação.

Ajuste na seleção da cor do campo "Status" da tela "Consulta de Agendamentos".

Ajuste na separação de agendas alteradas e não alteradas na tela "Manutenção de escalas e agendamentos".

Ajuste na tela de "Agendamento Ágil" para vincular o prestador externo ao pedido criado.

Ajuste na tela de "Transferência de dados de paciente" para realizar a trasferência corretamente quando existir
atendimento home care.

Ajuste na validação do campo "Paciente" na tela "Agendamento e Recepção".

Ajuste na verificação de multiempresas na tela de "Atendimento de Urgência" para correta validação da origem
do atendimento.

Ajuste na verificação do convênio para não limpar o tipo de acomodação de uma pré-internação na tela de
"Internação do Paciente".

Ajuste no "Relatório de Histórico de Agendamento" para exibir a data atual no campo de data "Período de:
dia/mes/ano a: dia/mes/ano" conforme padrão dos relatórios do SOUL.

Ajuste no cálculo do horário para envio de SMS ao paciente.

Ajuste no tempo de realização apresentado no "Relatório de Itens de Agendamento".

Ajuste para exibir as informações no rodapé do "Relatório de Posição de Fila de Espera".

Ajuste para preencher automaticamente o campo "IBGE" após preenchimento do campo "Cep" na tela "Cadastro
de Pacientes".

Alterada a validação de horários ocupados exibidos no botão "Agendar" da tela "Agendamento e Recepção".

Alterada tela de cadastro de escalas para habilitar os campos de Tipo de Horário e Quantidade de Atendimentos
no caso de inclusão de registros.

Alteração para exibir a mensagem de atendimento com menos de 24 horas como uma pergunta ao cadastrar
atendimento de urgência.

Criação do campo de "Orientação para agendamento WEB" na tela de "Orientações do Prestador para o
Agendamento", que será exibido quando a chave de "Permite agendamento WEB" estiver ligada na tela de
configurações da Central de Agendamento.

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?

Implementação da chave  SN_STATUS_CARATER_INTERNACAO_TISS no cadastro geral de parâmetros para
ativar ou desativar a validação do campo "Caráter Internação" da tela "Alteração de Atendimento".

Implementação da checagem da configuração de idade mínima para validação do CPF no cadastro de
pacientes.

Implementação do parâmetro de idade mínima para validação do CPF na tela de configuração do cadastro de
paciente.

Implementação na tela "Consulta de Pacientes Triados - Classificação de Risco" na funcionalidade "Exclusão de
Senha" para atender aos processos do MV Sacr.

Inclusão da possibilidade de vincular um prestador externo a um atendimento ambulatorial na tela de
criação/alteração de atendimentos ambulatoriais.

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


