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O que há de novo?

Adequação das validações na hora de imprimir os comprovantes da Pré-Internação.

Adequação na tela "Pré-internação" para permitir criar uma pré-internação e em seguida alterar qualquer
informação nela.

Adicionada mensagem impeditiva de acesso a tela de "Painel Workflow" quando não existem configurações de
utilização.

Adicionada validação para impedir o cadastro de "Pré-Agendamentos Cirúrgicos" com data de cadastro menor
do que a atual e data/hora superior a atual.

Adicionada validação para impedir o cadastro de "Pré-Agendamentos Cirúrgicos" com data de previsão menor
do que data e hora atual.

Adicionada validação por empresa à lista de valores do plano de saúde na tela de "Pré-Agendamento
Cirúrigico".

Adicionado o campo "Usuário" na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico" para exibir o nome do usuário que criou
o aviso de cirurgia.

Ajustada a tela "Reserva de Sala Cirúrgica" para que, ao clicar em agendar sem informar horarío, o sistema não
agende para a primeira hora da sala, e sim para o horário atual.

Ajustadas as telas de "Painel Workflow" e "Configuração de Workflow" para receber cadastro de multiplas
empresas.

Ajustado o processo de reserva de sala, para gravar no banco a duração da cirurgia por meio da tela "Reserva
de Sala Cirúrgica.

Ajustado o relatório de "Censo Retroativo" para permitir impressão em excel.

Ajustado o relatório de "Censo" para permitir impressão em excel.

Ajustados os nomes das caixas de fases do "Painel Workflow" para que possam ser lidos em sua totalidade.

Ajuste na passagem de parâmetros entre as telas "Pré-Internação" e "Cadastro de Pacientes".

Ajuste na passagem de parâmetros entre as telas "Pré-Internação" e "Carteira Paciente".

Ajuste na quebra de linha da observação de cirurgia no relatório de mapa cirúrgico.

Ajuste na tela "Painel de Leitos Gerencial" para retirar o gráfico estatístico da taxa de ocupação.

Ajuste na tela de "Pré-Internação" para validar o CID de acordo com o Procedimento selecionado.

Ajuste na tela de "Reserva de Sala Cirúrgica"  para filtrar por empresa na lista de valores do campo "Caixas
Cirúrgicas".

Ajuste na tela de "Transferência de Cirurgia" para atualizar os horários após realizar uma transferência e pedir
para imprimir o comprovante.

Ajuste nas permissões de usuário para acessar os painéis da tela de workflow do pré-agendamento cirúrgico.

Ajuste no campo "Nome do paciente" para que só possa ser alterado caso não haja o código do paciente, na
tela de Aviso de Cirurgia.

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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Ajuste no relatório de "Mapa Cirúrgico" para apresentar toda a descrição resumida do leito.

Alteração na tela de "Consulta de Agenda por Equipe Médica" para permitir pesquisar por prestador.
Criação da tela "Detalhe do Aviso de Cirurgia" para detalhar um aviso de cirurgia.

Criação da tela "Detalhe do Aviso de Cirurgia" para detalhar um aviso de cirurgia.

Criação de validação para impedir caracteres especiais no nome do paciente.

Inclusão de mensagem de alerta na tela "Pré-Internação" referente a pacientes em óbito.

Incluídas as informações de tipo de atendimento e descrição do convênio na lista de valores do campo
atendimento da tela de "Confirmação de Cirurgia".

Melhoria na tela "Reserva de Horários" para permitir selecionar o primeiro horário do dia.

Melhoria na tela de "Registro de Contatos" para permitir alterações nos contatos do paciente.

Melhoria no "Cadastro de Cirurgia" para quando uma cirurgia possuir caixa cirúrgica vinculada, permitir o fluxo
no pré-agendamento cirúrgico.

Melhoria no campo do Tipo Sanguíneo para permitir escolher os valores na tela de "Pré-Agendamento
Cirúrgico".

Melhoria para permitir utilizar o tipo de acomodação como multiempresa na tela "Transferência de leito".

Melhorias nas mensagens de alerta ao usuário na tela de "Reserva de Leito".

Realizado ajuste na tela de "Admissão no Centro Obstétrico" para não imprimir a segunda página vazia da ficha
obstétrica quando for do tipo "Em Branco".

Realizado ajuste na tela de "Admissão no Centro Obstétrico" para permitir a alteração ou inclusão de Recém-
Nascidos do paciente.

Realizado ajuste na tela de cadastro de centro cirúrgico para validar se o centro possui código ao clicar no botão
"Horário de Func.".

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


