Requisitos alterados no Manual de Certificação de S-RES versão 4.3
em relação à versão 4.2
Com o único objetivo de facilitar a identificação dos requisitos que sofreram modificação
na versão 4.3 do Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde
em relação à versão 4.2, apresenta-se a seguir uma lista simplificada de tais requisitos e
o tipo de modificação aplicada.
Deve-se ressaltar que esta lista não exime o Solicitante da leitura completa da versão 4.3
do referido Manual, constituindo-se somente de um simples elemento de apoio.
Requisito
NGS1.01.01 - Versão do software
NGS1.02.04 - Segurança de senhas
NGS1.05.03 - Alerta de limiar de ocupação
NGS1.06.03 - Processamento de dados no lado servidor
NGS1.07.05 - Utilização de SGBD
NGS1.08.04 - Eventos e informações registradas na trilha de auditoria
NGS2.01.01 - Certificado digital
NGS2.02.11 - Resultado da validação da assinatura digital
NGS2.02.13 - Indisponibilidade de acesso a serviços externos
NGS2.07.02 - Impressão de mensagem de rodapé
NGS2.07.03 - Impressão de relatório de assinaturas
ESTR.02.05 - Representação e registro de séries temporais com
múltiplos valores
ESTR.03.10 - Identificação do sujeito da atenção
ESTR.03.11 - Identificação do profissional de saúde
ESTR.04.02 - Laudos e resultados de exames
FUNC.04.05 - Parametrização de restrições entre dados
FUNC.04.09 - Parametrização de dados obrigatórios
FUNC.05.01 - Gerenciamento de status de processos
FUNC.06.01 - Registro e acompanhamento de ordens
FUNC.09.01 - Acréscimo, substituição e inativação de dados clínicos
FUNC.17.01 - Cronologia de eventos
FUNC.18.04 - Identificação do indivíduo
FUNC.25.02 - Direito de acesso
FUNC.25.04 - Recibo para geração de cópia do prontuário
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