
Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 20.03.2016 
 

Ціль 
• Надати можливість на рівні ТБ закладу робити пошук передань препаратів 

за номером накладної, за певний період, за установою призначення; 
• Заборонити можливість видалення користувачів; 
• Виправити помилку, що виникає при розширеному пошуку; 
• В інструменті «Аналіз даних» модулю «Звіти» виправити помилку 

підрахунку та відображення позалегеневих локалізацій;  
• В інструменті «Аналіз даних» модулю «Звіти» виправити помилку при 

перегляді випадків у розрізі факторів впливу; 
• Додати стовбець логіну до звіту «Сеанси користувачів»; 
• Виправити відображення неактуальних підкатегорій у друкованій формі ТБ-

01 МР ТБ. 

Зміни у програмному забезпеченні 
Передання препаратів 
Була змінена (розширена) секція фільтрів до всіх інструментів перегляду 
передань (не прийняті, прийняті, перегляд історії): 

 

До змін 

 



Після змін 

 

• змінено: критерій «Місяць/Рік» був замінений на діапазон дат; 
• додано: критерій за установою призначення або за областю установи 

призначення; 
• додано: критерій за номером накладної. 

Змінено момент застосування змін критеріїв. Було - одразу після зміни, стало - 
після натискання кнопки «Оновити». 

Видалення користувачів 
Було виявлено, що видалення користувача веде до втрати усіх даних, які 
зв'язані з цим користувачем.  

Видалення користувача більше недоступне, незалежно від профілю поточного 
користувача. Замість видалення використовуйте зміну статусу користувача на 
«Заблокований». 

 

Пошук випадків 
При спробі пошуку випадків користувачами ступенем огляду «Лікувальний 
заклад» (у будь-який із можливих способів) виникала помилка. Помилка 
виправлена. 



Інструмент аналізу 
1. При виборі «Позалегеневої локалізації» як змінної рядка/стовбця 

кількість випадків рахувалась некоректно, також не всі назви локалізацій 
відображались. 

До змін

 



Після змін 

 

2. При виборі «Факторів впливу» як змінної рядка/стовпця при спробі 
переглянути список випадків відбір за необхідними критеріями не 
працював. Помилку виправлено. 

До змін 

 



Після змін  

 

  



Сеанси користувачів 
До таблиці звіту «Сеанси користувачів» додано логін. При натисканні на назву 
стовбця, таблиця сортується за цим параметром. 

 

Друкована форма ТБ-01 МР ТБ 
Неактуальні підкатегорії 4-ї категорії відображались у друкованій формі ТБ-01 
МР ТБ. Помилка виправлена, для всіх випадків 4-ї категорії тепер 
відображається «Кат. 4» 

До змін Після змін 
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