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1 Виправлені помилки 
 Виправлена помилка при формуванні звіту ТБ08. Зараз відбір у таблицю 2000 ведеться за 

наступними правилами: 

 Мазок- Культура - до рядка 2 

 Мазок+Культура- до рядка 1 

 Мазок-Культура+ - до рядка 1 

 Мазок+Культура+ - до рядка 1 

Виправлена помилка при формуванні таблиці 1000 звіту ТБ10. Зараз датою негативації 

вважається дата першого дослідження з негативним результатом, після якого не було жодного 

дослідження з позитивним результатом. 

Виправлена помилка що пов’язана з автоматичним призначенням номеру випадка. Помилка 

була пов’язана з тим, що можливо закривати попередній випадок без призначення номеру. 



2 Зміни 

2.1 Модуль адміністрування 

2.1.1 Діючи речовини та схеми лікування 
Діючи речовини та схеми лікування тепер розподіляються на актуальні та такі, що більш не 

використаються 

 

 



 

 

2.1.2 Препарати 
Препарати розподіляються за групами, що визначені Протоколом 



 

2.1.3 Схеми лікування 
У схемах лікування можна визначити субстанції що не є обв’язковими, як це 

передбачено схемами лікування у Протоколі. Також додано автоматичне формування схеми 

призначення 

 

2.2 Модуль випадків 

2.2.1 Початок лікування 
 Змінено формулювання первинного меню при початку лікування. Функції залишилися ті 

ж самі що й були 



 

2.2.2 Пошук схеми за діючими речовинами 
 При обранні стандартизованої схеми доданий пошук схеми за діючими речовинами. Це 

дозволить зменшить кількість помилок при обранні схеми 

 

2.2.3 Видалення та додання препаратів 
При редагуванні схеми лікування додавати та видаляти можна тільки такі препарати, що містять 

необов’язкові діючи речовини.  

Наприклад, коли PAS не є обов’язковим 



 

Проте Et є обов’язковим 

 

2.2.4 Заміна призначення 
Заміна призначення можлива тільки на препарат тієї же групи. Наприклад,  

Для випадку з 12.03.2014 відмінено призначення препарату, що містить Et, та замість нього 

призначений препарат, що містить Pt. Рекомендована послідовність дій: 

Включаємо режим редагування для Et 

 

Розбиваємо період на два 



 

 

Редагуємо другий інтервал 

 

Увага! Фіксувати попередній прийом не треба, бо у такому випадку буде одночасний прийом Et та 

Pt 



 

 

2.2.5 Заміна схеми 
Якщо за рішенням ЦВКК необхідно з певної дати продовжити лікування по іншої схемі, 

схему можна змінити. При цьому, відомості про лікування по попередньої схемі будуть 

збережені. 

Приклад. 

Поточна схема лікування хворого 



 

Є заключення ЦВКК про зміну схеми лікування у середині інтенсивної фази. Це заключення 

ґрунтується на даних ТМЧ. 

 

Включаємо режим редагування та обираємо «Зміна схеми лікування…» 

 

1. Встановлюємо дату ЦВКК та початку дії нової схеми 

2. Обираємо нову схему 

3. Встановлюємо 4 місяці для інтенсивної фази нової схеми. 

 

 



 

Результат 



 

2.3 Друкована форма ТБ01 МРТБ 
 Додані таблиці спостереження за прийманням препаратів. Це стало можливо зробити.  

2.4 Змінено доступ до редагування відомостей про лікування 
 Якщо хворий лікувався у двох закладах, можливо було редагувати відомості про лікування 

тільки у поточному закладу. Це незручно, тому що Обласному адміністратору часто треба 

доповнювати інформацію та виправляти помилки по попередньому закладу. 

3 Нові можливості 

3.1 Щотижневий звіт по препаратам ГФ 
Додано в Звіт -> Експорт даних по випадках ТБ/ХР ТБ -> Щотижневий звіт про пацієнтів, що 

лікуються ПТП ІІ ряду (ГФ,ДБ).  

За замовчуванням від дати на момент побудови звіту - дату можна змінити 

 

….. 

 



 

3.2 Перелік хворих, що переводяться до закладу 
 Будь який користувач належить до певного закладу 

 

 Користувач має можливість отримати перелік випадків, що переводяться до закладу 

користувача, але ще не прийняті закладом користувача. 

 



 


