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A Klinika program az ambuláns rendszer fő 
modulja. Feladata a rendszerben rögzített 
páciensekkel kapcsolatosan elvégzett orvos 
szakmai tevékenység dokumentálása és 
megjelenítése, valamint magukkal a 
páciensekkel kapcsolatos, ebben vagy más 
alrendszerekben rögzített információk 
megjelenítése és részleges karbantartása. Az 
adatrögzítés a beteg megjelenéséhez kapcsolt, 
minden megjelenés külön rögzítve, a kezelő 
orvos által rovatokból összeállított kórlapokon 
történik.
 
A program indításakor a fő ablak jelentkezik be, 
amelyből az alrendszer minden funkciója 
elérhető.
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A fő menü

A fő menü az ablak tetején található, olyan 
funkciók indíthatók belőle, amelyek nem 
valamely az ablakon található objektumhoz 
tartoznak, hanem általános karbantartásokat 
végeznek (pl. új megjelenés), vagy listázó 
modulokat indítanak.
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PopUp menü

Funkciók nem csak a fő menüből indíthatók, 
egyes az ablakon elhelyezett objektumokhoz 
jobb-click technikával előugró (PopUp) 
ablakok is tartozhatnak, amelyekben mindig 
az adott objektumhoz szorosan tartozó 
funkciókat aktiválhatunk.

Pl.: Bal oldali megjelenés- kórlap-vizsgálat 
választó, fa struktúrájú objektumhoz tartozó 
PopUp Menü.
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     Információs szekció és 
információs-karbantartó 
fülek az ablak felső részében

Ez a szekció a beteg adatait jeleníti meg, 
titkosított betegnél csak a beteg nevét. A 
jobb oldalon található fülek egy része 
máshol karbantartott, beteggel kapcsolatos 
információk gyors megjelenítésére, a fülek 
másik része egyszerűbb karbantartásokra 
szolgál.
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Vízszintes és függőleges 
Toolbar

Gyors funkcióindításra használható, részben a 
fő menü, részben a bal oldali fa struktúrájú 
objektumhoz tartozó PopUp menü funkcióit 
ismétlik a ToolBar-ok.
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Központi, fa struktúrájú 
megjelenítő objektum

A fő ablak legfontosabb megjelenítő 
objektuma. Megjelenés- Kórlap vagy 
Ellátási csomag -Vizsgálat struktúrában 
rajzolja ki a felvitt adatokat. A kurzorral 
pozícionálva a megfelelő szintet a fában, 
majd előhívva a környezet érzékeny PopUp 
menüt számos, az objektum típusától függő 
funkció indítható. Szintén ez az objektum 
vezérli a jobb oldalon található megjelenítő 
nézetet is.
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Összegző megjelenítő és 
karbantartó nézet a 
megjelenésekről

A bal oldali fában lépegetve az objektumokon 
lapozza a rendszer az Összegző nézetet a 
pozícionált objektumnak megfelelő sorára. A 
nézet a lehető legszemléletesebb módon, 
színezéssel, különböző betűtípusokkal, 
kiemeléssel, piktogramokkal képes a 
megjelenéshez tartozó teljes adattartalmat 
megjeleníteni. 

A nézet maga nem szerkeszthető, de a 
karbantartást segíti azzal, hogy aláhúzással 
jelölt linkeket ad az adatok módosításhoz vagy 
nyomtatásához, amelyek megfelelnek a PopUp 
menüben vagy a ToolBar-okon található 
funkcióknak, de így a nézetből is azonnal 
indíthatók ezek a funkciók.
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Gyors megjelenítő és 
karbantartó fülek

Nem kórlappal kapcsolatos információk gyors 
megjelenítésére és kisebb karbantartásokra 
szolgálnak.
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  Fontos

A beteg kartonhoz tartozó Megjegyzés adat 
informális megjelenítése.
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Partner

A beteg kartonhoz tartozó Partner adat 
informális megjelenítése. (A partnerekről 
bővebben a Szerződés alrendszernél.) beteg- 
partner-szerződés kapcsolatot jeleníti meg. 
(Aktív-inaktív)
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  Biztosítás

A beteg kartonhoz tartozó Biztosítás 
panel adatainak informális 
megjelenítése. (A biztosításokról 
bővebben a Biztosítás alrendszernél.)
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 Vércsoport

Csak itt karbantartott adat, csak külön 
jogosultsággal módosítható. 

Jogosultság a Manager alrendszerben 
adható. (Személy csoportok/Csoportok 
jogosultságai.)
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Gondozás

A beteg kartonhoz tartozó Foglalkozás EÜ 
adatok / FEÜ csoportok / Gondozás panel 
adatainak informális megjelenítése.
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Probléma

A későbbiekben az Ambuláns folyamat 
Probléma típusú kórlap rovatoknál ismertetett 
adatbevitelhez a PopUp menüben felvehetünk 
ún. Probléma-gyűjtő adatot (tulajdonképpen a 
probléma megnevezése).

A kórlapokon a Probléma-gyűjtő adathoz 
rögzített valamennyi bejegyzés ezen a fülön 
megtekinthető.
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Oltások

A Manager alrendszerben karbantartott 
oltások és az oltásokból összeállított 
Oltási sablonok (Oltási könyv) 
rendelhető a beteghez ezen a fülön.

 
Oltási sablonok (Manager 
alrendszerben) összefogják az elemi 
oltásokat. (Pl. Gyermek sablon, 
Egzotikus betegségek sablon stb.)
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Az oltási könyv létrejön a sablon alapján, 
tartalma karbantartható, nyomtatható, Excel 
táblázatba menthető:
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Tartozás

A beteg aktuális tartozásának informális 
megjelenítése. 

Külön jelenik meg a saját és a biztosítós 
tartozás.
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Gyógyszerezés

Szokásos gyógyszerezés rögzítése és 
megjelenítése, gyógyszerezés lista 
nyomtatása.

Ez egyszerű karbantartó modul, nem 
kórlaphoz tartozó adat, rendszeresen 
vagy esetileg szedett gyógyszerek 
(emlékeztető)
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Anamnézis

A betegre és körülményire vonatkozó általános 
vagy fő anamnézis. (A kórlapokon is van 
kórlapokhoz tartozó anamnézis.) pl.: Beteg 
allergiás vagy jellemző, életkörülmények.
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Foglalkozás egészségügyi 
ütemezés

A beteg kartonján található, de itt is 
karbantartható foglalkozás egészségügyi 
ütemezések informális megjelenítése és 
rögzítése.
Lásd bővebben később a beteg 
kartonozásánál.

Karbantartó modul (a kartonnál, ill. a 
Visszahívás kontrollra kórlap rovaton is 
található):
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Aktív kérések

A beteghez tartozó, aktív Laboratóriumi és 
Képalkotó kérések informális megjelenítése.
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  Lemondások lista

Az Előjegyzés alrendszer adatai alapján 
működő lekérdezés.

Az Előjegyzés alrendszerben a

●    Lemondta a vizsgálatot
●    Előzetes értesítés nélkül nem jelent meg

 
státuszokkal rendelkező betegek 
kerülnek a Lemondások listára.
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Csatolmány

A beteg adataihoz tetszőleges 
formátumú adat állomány (kép, szöveg, 
Excel sheet stb.) csatolható későbbi 
megjelenítés céljából, amelyet a rendszer 
a saját adatbázisába tölt be.

 
Az adat állománya beolvasása a Windows OS 
módszerrel történik. Az olvasáshoz a Windows 
file társítás helyes megadása szükséges. 



Az Ambuláns adatkezelés folyamata

Az alábbiakban folyamat-szerűen követjük nyomon az ambuláns 
adatok rögzítését, karbantartását a beteg keresésétől a kórlapok 

rögzítésén át a megjelenés lezárásáig. A folyamatban az aktuális 
lépésnél térünk ki a folyamathoz szükséges vagy kapcsolódó 

adatok rögzítésére, kezelésére (pl. törzsadatok vagy kapcsolatok 
más alrendszerekkel)

Tartalomjegyzék
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Beteg keresése

A rendszerben már rögzített beteg 
(akinek van kartonja) keresésére és 
kiválasztására szolgáló modul. A "Név", 
"Születési idő" gombok értelmezik a 
"Keresési minta" mezőben megadott 
mintát (mely jellemző szerint keresünk). 
A "Bárhol a szövegben" box Hamis 
értékénél csak szó eleji egyezést keres, 
egyébként bárhol.

 
Kiválasztás eredményeképp a beteg 
adatai alapján a rendszer megkeresi a 
választott beteghez tartozó 
megjelenés-kórlap stb. adatokat és 
újraépíti a bal oldali választó fát.
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 Speciális keresés: 
Partnerek

A Beteg- Partner kapcsolat alapján gyorsan 
visszakereshetők betegek amennyiben a kezelő 
tudja, hogy melyik partnerünkhöz tartozik a 
keresett beteg.
 
Itt is elmondható, hogy a kiválasztás 
eredményeképp a beteg adatai alapján a 
rendszer megkeresi a választott beteghez tartozó 
megjelenés-kórlap stb. adatokat és újraépíti a 
bal oldali választó fát.

A Partner adatoknak a Szerződés,            
valamint a Számlázás alrendszerben van (ár 
módosító) jelentősége, részletesen ott 
tárgyaljuk.
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Speciális keresés: A 
mai napon megjelent 
betegek listája

Értelemszerűen egy adott napon megjelent 
betegek közül lehet választani. Itt is 
elmondható, hogy a kiválasztás eredményeképp 
a beteg adatai alapján a rendszer megkeresi a 
választott beteghez tartozó megjelenés-kórlap 
stb. adatokat és újraépíti a bal oldali választó 
fát.
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Speciális keresés: 
Lezáratlan 
megjelenések

Értelemszerűen a valaha megjelent, 
de nem lezárt megjelenéssel 
rendelkező betegek közül lehet 
választani.
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Megjelenés kiválasztása 
vagy új megjelenés 
rögzítése

Amennyiben már valamelyik munkatárs már 
rögzítette a beteg megjelenését - akár az 
Előjegyzés alrendszerben is- akkor az 
megjelenik a bal oldali választó fában, annak a 
legmagasabb szintjén.  Amennyiben nincs 
megjelenés, akkor az ambuláns folyamat a 
megjelenés rögzítésével kezdődik (Fő menüben 
vagy Toolbar:           )
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Új kórlap rögzítése / 
módosítása
Kórlap sablonok karbantartása - 
Manager alrendszer

A Manager alrendszerben szerkeszthető meg a 
kórlap szerkezete, azaz meghatározható, milyen 
rovatokból áll, a szöveges típusú rovatokhoz, 
mely standard szövegek tartoznak (Manager 
alrendszer -> Standard szövegek). Ezek a 
Gyakran használt tabon jelennek meg. 

Megadandó az is, hogy a kórlap mely 
szakmákhoz tartozik, valamint kórlap minták is 
megadhatók, amelyekből a kórlapok az 
Ambulancia alrendszerben feltölthetők: (Kórlap 
minta: predefiniált kórlap bemásolódik a 
kigenerált kórlap összes rovatával).
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A kórlap, mint adatbeviteli sablon karbantartó 
modulja

Az alábbi karbantartó modulban kell megadni, 
hogy milyen rovatai lesznek a kórlapnak. A 
Típus adat igen fontos, mert ez dönti el, hogy a 
rovat egyszerű szöveges mező lesz, vagy akár 
számlázandó árlista tétel. Pl.: fontos, hogy 
Vizsgálat, műtét, érzéstelenítés, képalkotó, 
labor, egyéb számlázható típusok 
számlázhatóak. Pl.: Kódolt nem számlázandó 
BNO, Szövettan (Morphologia), azaz 
értékkészletek stb. vannak mögötte.
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Paraméterek a megjelenítéshez:
●  Nyomtatandó: alapértelmezés a kórlap rovat 

nyomtatásához
● Kitöltés kötelező (értelemszerűen)
●  Kórlap feltöltéskor másolható: A rovat részt 

vesz a feltöltésben

A megfelelő típusú kórlap rovatokhoz 
rendelhetők standard szövegek is a gyorsabb 
szövegezés érdekében az alábbi hozzárendelés 
rendszerű karbantartóval (csak szöveges rovat 
típusok).
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Kórlap rovatok kitöltése, 
mentés, validálás

A kórlapválasztást követően megjelenik a 
megnevezésnek megfelelő, előre definiált 
szerkezetű kórlap (kigenerálódik a sablonból). 
Kétféle megjelenítés is rendelkezésre áll. 



    Adatbeviteli fülekkel tagolt                                            vagy scrollbox (a Managerben a rovat típusnál adható meg a sorok 
száma)

Tartalomjegyzék
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A megjelenítések a Főmenü / Általános / 
Megjelenítés nagy ablakban BE/KIKAPCSOLÁS 
funkcióval kapcsolhatók.

 
A kórlap rovatai értelemszerűen töltendők ki. A 
rovat típusnak megfelelően vannak csak szöveges, 
de táblázatos, kódolt, számlázható stb. rovatok is. 

A kötelező kitöltésű rovatokra a rendszer 
figyelmeztet (kötelező kitöltés megadható 
Managerben a sablon felépítésénél). Fontos adat az 
adott rovat nyomtathatóságának beállítása, mert 
csak az ilyen jelzéssel ellátott adatok kerülnek 
nyomtatásba és a beteg tudomására. A kórlap 
rovatok kitöltésekor a szokásos jobb click 
módszerrel előugró karbantartó modulok is 
lehetnek szintén a kórlap típustól függően,

Pl.: Képalkotó rovat Új kód felvitele:
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Az adatok mentésére több lehetőség is létezik:

● Mentés: Elmenti a kórlap pillanatnyi 
állapotát. Célja az adatok 
visszaállíthatósága a Mentett kórlap 
visszaállítása funkcióval:

●  Mentés és Kilépés: normál adatmentés.
●  Mentés és Validálás: használható 

ahhoz, hogy a kórlap nyomtatható 
(véglegesített) legyen. Különösen akkor 
fontos ennek a funkciónak a korrekt 
használata, ha több orvos is dolgozik 
ugyanazon a kórlapon. Ilyen esetben 
ezzel jelzik a tevékenységük befejezését 
a rendszer számára. A validálás 
használható ahhoz, hogy a Szűrési 
eredmény nyomtatása áttekinthető 
legyen, dokumentáció kiadható. 
(Validálás használata nem kötelező.) A 
validálás visszavonható: 



Kórlap rovatok leggyakoribb speciális típusai

A rovatoknak leegyszerűsítve két alaptípusa lehetséges: szöveges és kódolt rovat. A kódolt típusú rovatok lehetnek speciálisak 
is az adattartalmuk, kitöltésük, vagy adatkapcsolataik miatt. A nem szöveges rovatok kitöltéséhez különböző funkciókat, 

szótárakat kell segítségül hívni. A nem szöveges kórlap rovatok általában számlázható árlista tételeket tartalmaznak, amelyek 
árlista szótárakból választhatók. A szótárak adatait a Manager alrendszerben megfelelő jogosultsággal típusonként kell 

felépíteni. (Pl.: Vizsgálat árlista, Képalkotó árlista stb.)  A speciális rovatok adatokat adhatnak át és vehetnek vissza más 
alrendszerekből. Megjegyezzük, hogy a rovatok nyomtatása típustól függő egyedi előkészítést kíván, azaz nem biztos, hogy 
minden rovattípus megjelenik nyomtatáskor. A következőkben a leggyakoribb speciális rovat típusokat és tulajdonságaikat 

ismertetjük.

Tartalomjegyzék
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Kontroll rovat (és fogl. eü. 
ütemezés)

Tipikusan nem szöveges rovat, feltöltéséhez 
karbantartó modulok állnak rendelkezésre. A 
Kontroll típusú rovat kapcsolatban áll a Beteg 
karton Foglalkozás Egészségügyi Adatok 
paneljeivel.
 

Megadhatók különböző visszahívás jellegű 
adatok.
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Az első három sor a beteg karton FEÜ táblájáról 
jön.

 

Visszahívás karbantartó beviteli ablak:

FEÜ karbantartó beviteli ablak:
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 Képalkotó vizsgálat rovat

A rovat két szekciójában szöveges 
vizsgálatkérés, és vizsgálati eredmények 
adhatók meg a szekciókhoz tartozó PopUp 
menük meghívásával, pl.:
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A képalkotó rovat két adatból áll: a 
vizsgálatkérési adatból

és az elvégzett vizsgálat adatból és leletből
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A képalkotó vizsgálatokat lehet a Klinika 
programban is feltenni a kórlapra, de 
ajánlatosabb a Képalkotó leletező használata, 
ahol a lelet mellet bevihetjük még a vélemény 
szövegét is, ott a képalkotó kérések és leletek 
könnyebben, csoportosítva kezelhetők, 
archiválhatók. (A Képalkotó alrendszer külön 
dokumentációban részletezve.)

A vizsgálatok Képalkotó típusú Árlista 
tételekből választhatók
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Laboratóriumi vizsgálat rovat

A rovat típusa és így kitöltése hasonló a 
Képalkotó vizsgálat rovathoz.

Az előugró menüben az Új kód felvitele 
funkcióval hozható létre új laborkérés.

Az előugró menüben további funkciók is indíthatók, 
amelyek elsősorban a kérés tulajdonságait 
(státuszát) változtató kapcsoló funkciók, 
eredményük megjelenik a rovat táblázatos soraiban 
(pl.: Mintavétel megtörtént Ki/Be:                   )

A rovat adatkapcsolatban áll a Laboratórium 
alrendszerrel, azaz a rögzített rovat adat aktív Labor 
kérésként megjelenik a Labor alrendszerben.
(A Labor alrendszer külön dokumentációban 
részletezve.)



Tartalomjegyzék

Recept rovat típus

Gyógyszerezés rögzítésére szolgáló rovat. A 
rovat tételei kézzel is felvihetők, de illesztve 
van külső programhoz (NilNocere ill. ORKA 
(ingyenes) recept nyomtató program.) A 
rovatból indítható Nyilnocere program recept 
nyomtatás funkció adatokat szolgáltat a külső 
program számára, ill. képes a külső programban 
rögzített adatokból a gyógyszerek beolvasására.

A fő menüben a Recept forgalom elszámolása 
funkció összegyűjti a recepteket orvosonként 
OEP elszámolás céljára.
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Kézi bevitel karbantartó modulja (ha esetleg a 
receptet kézzel írták).

A BNO adat szótárral támogatott, amely szintén 
a Manager alrendszerben karbantartható.
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Táblázat rovat típus

Tulajdonképpen szöveges információ tárolására 
szolgáló rovattípus, de úgy van definiálva, hogy 
táblázatszerűen lehet kitölteni, és az összegző 
nézet is ilyen módon jeleníti meg. Egyszerűen a 
táblázat oszlopaiba kattintva és gépelve 
végezhető az adatbevitel.
 

Például használható külső vizsgálatok 
adatainak megadására:



Tartalomjegyzék

Probléma rovat

A Probléma a beteg elmondása alapján a kezelő 
orvos által meghatározott gyűjtő adat lesz, 
amelyre későbbi kórlapok probléma rovataiban 
is lehet hivatkozni. Így a rendszer képes lesz 
ugyanazon problémára vonatkozó kórlapokról 
valamennyi adatot időrendben összegyűjteni, 
ezáltal pl. visszatérő problémák esetében 
támogatni az orvos munkáját. A kórlap rovat 
definiálása szintén a Manager alrendszerben 
történik a Probléma speciális kórlap típus 
segítségével.

A karbantartó modulban hivatkozni kell a 
Probléma gyűjtő adatra. A Probléma gyűjtő adat 
megadása a Főablak / Gyors információs fülek / 
Probléma fülön történik.
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Kórlap rovatok feltöltése 
támogatással: Feltöltés mintából

A Manager alrendszerben az előbbiekben 
ismertetett módon a definiált kórlapokhoz 
kórlap minták adhatók meg, amelyekből a 
kórlap gyorsan feltölthető a Feltöltés mintából 
funkció segítségével, az előugró menüből 
kiválasztva a megfelelő kórlapmintát (csak az 
engedélyezett rovatokat).

A választást követően a kórlap rovatai kitöltésre 
kerülnek.
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Kórlap rovatok feltöltése 
támogatással: Feltöltés kórlapból

A kórlap gyorsan feltölthető a Feltöltés 
kórlapból funkció segítségével, a beteg már 
létező kórlapjaiból kiválasztva a megfelelő, 
korábbi kórlapot. A rendszer ilyenkor a fő 
ablakhoz hasonló összegző nézetben mutatja 
meg a választás eredményét.

A választást követően a kórlap rovatai 
automatikusan feltöltésre kerülnek rovat típus 
alapján. A funkció használatának azonos kórlap 
típusok között van igazán értelme.
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 Standard szövegek

A szöveges rovat típusokhoz a Manager 
alrendszerben a korábbiakban ismertetett 
módon standard szövegek rendelhetők.

Ezek a szövegek ebben az alrendszerben 
előhívhatók a rovatok kitöltése közben, a Gyakran 
használt fülön jelennek meg.  Öntanuló, de itt a 
Managerben módosítható.
 

Pl. Vélemény-javaslat típusú rovathoz 
tartozó standard szövegek választó 
ablaka.

A választást követően a standard szöveg 
bemásolódik a kórlap rovatba.
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 Lementett kórlap 
megjelenítése

A rovatok feltöltése közben és után a kórlap 
mentését és bezárását követően a fő ablak egy 
összegző nézetben jeleníti meg a kórlap 
pillanatnyi tartalmát. A megjelenés-kórlap 
fában lépegetve a rendszer szinkronizálja az 
összegző nézetet a megfelelő sorára.

A nézet leképzi a kórlap rovatokat szöveges 
információvá, de a szöveges magyarázatok 
mellett piktogramokat is tartalmaz információk 
tömörített megjelenítésére (pl.: számlázható, 
számlázott jelzés:       ), valamint aláhúzással 
jelölt linkeket további funkciók és nyomtatások 
indítására, pl.:                                           link 
indítja a képalkotó vizsgálat postázási adatainak 
megadása rögzítést.
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Ellátási csomagok 
felhasználási folyamata

Az ellátási csomagoknak a kórlapon feltüntetett 
szolgáltatások ellenértékének elszámolásánál 
van jelentősége. Az ellátási csomagok 
definiálásáról és karbantartása Manager 
alrendszerben történik, amelyről külön 
dokumentáció áll rendelkezésre.
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Új ellátási csomag / módosítás 
/ törlés

Az előugró menüből az Új ellátási csomag 
funkciót választva egy választó ablak ugrik elő, 
amelyből ki kell választani a kívánt ellátási 
csomagot.



TartalomjegyzékA kiválasztást követően a rendszer futtatja a következő 
automatizmusokat:
 
● A kiválasztott ellátási csomagot hozzárendeli a 

megjelenéshez, így az megjelenik a fában és az 
összegző nézetben is.

●  Összevetve az ellátási csomagban található árlista 
tételeket a kórlapon szereplő árlista tételekkel a 
rendszer keresi az egyezéseket. Amennyiben talál 
egyezést, akkor átszámolja a térítendő összegeket, 
és megjeleníti az eredményt az összegző nézetben.

Azaz mint az látható, a kórlapon szereplő vizsgálatért 
fizetendő összeg 0 Ft. mert az ellátási csomagból 
felhasználható összeg fedezte a vizsgálat teljes költségét. 
A csomag további tartalma az érvényességi időn belül 
felhasználható. Értékhatáros csomagok esetén a rendszer 
darabolja a vizsgálatot, azaz lesz csomag által lefedett és 
fizetendő rész is. 

Természetesen az ellátási csomagok felhasználhatóságát 
befolyásolják az értéken kívül a csomag egyéb 
paraméterei is, pl.: típus (általános vagy értékhatáros), 
érvényesség, felhasználhatóság. stb. (lásd külön 
dokumentációban.) Szükség esetén a csomag törölhető is, 
ez esetben a rendszer visszaállítja az alaphelyzetet és újra 
számolja a fizetendőket.
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Nyomtatások

A kórlap nyomtatáskor azok a rovatok 
kerülhetnek a nyomtatása, amelyeknek a jelzése 
ezt engedélyezi (Nyomtatható flag be van 
kapcsolva – kis nyomtatóikon jelzi a rovat 
nyomtathatóságot). 

A nyomtatás teljesen rugalmas ú.n. nyomtatási 
minták segítségével kiviteleztük. A 
nyomtatványok a klinika grafikai arculat szerint 
megtervezthetők (betűtípus, színek, logó stb.).
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Megjelenés lezárása

Értelemszerűen a megjelenés végét, azaz a 
kórlapokon végzett adatrögzítések végét 
jelezzük a rendszer számára. A megjelenés 
lezárása információkat szolgáltat pl. a 
Számlázás, ill. az Előjegyzés modulok számára. 
Lezárt megjelenés nem módosítható.

A lezárás funkció a függőleges TootBar-on is 
megtalálható:

A lezárt megjelenést a bal oldali objektum fa 
piktogrammal jelzi:

A megjelenés lezárása visszavonható.



Egyéb, nem közvetlenül az Ambuláns folyamathoz tartozó funkciók

Tartalomjegyzék

Léteznek olyan funkciók az alrendszerben, amelyek nem kifejezetten egy 
megjelenésekhez vagy kórlaphoz tartoznak, hanem vagy több 

megjelenésre vagy kórlapra is vonatkoznak, vagy egyéb pl. beteg 
adatokkal kapcsolatos feldolgozásokat végeznek. Egyes funkciók az 

ambuláns folyamatnál is elérhetők, ezért csak azokat a funkciókat 
részletezzük, amelyeket az előbbiekben nem tárgyaltunk.



Tartalomjegyzék

Főmenü / Általános / 
Diagnózis kódok

Információs jellegű funkció a Manager 
alrendszerben felépített BNO kódrendszer 
megjelenítésre. Az áttekinthetőség kedvéért 
szűrésekkel rendszerezve jelennek meg.
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Főmenü / Általános / Partner 
árlista szótár

Információs jellegű árlista szótár kiegészítve a 
szerződésben megadott kedvezményekkel.  
Vízszintes Toolbar:
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Főmenü / Általások / 
Kórlapok validálása

A kórlapok validálását az Ambuláns 
folyamatban már tárgyaltuk, az a funkció 
különböző szűrésekkel támogatva megjeleníti a 
még nem validált kórlapokat és a Kórlap 
validálása funkcióval validálja azokat.  Pl. Saját 
szűrés= orvos.

A validált kórlap jelzése a megjelenés fában:
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     Főmenü / Beteg / Beteg 
karbantartása

Páciens karton nagyon sok adatot tartalmaz, 
ezért azokat 3 részre osztottuk fel:

1. Személyes adatok

A kötelezően megadandó adatok meg vannak 
jelölve vastag címmel és csillaggal a mező előtt.
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2.  Foglalkozás egészségügyi adatok:

● FEÜ adatok fül
● FEÜ csoportok fül
● foglalkozás egészségügyi ütemezés

Az ütemezés adatai kinyerhetők majd a fogl.eü. 
listák segítségével (Egyéb lekérdezések popup 
menüben található), pl. esedékes fogl.eü. 
vizsgálatok lista, tejesített fogl.eü. vizsgálatok 
lista, Nem teljesített fogl.eü. vizsgálatok lista 
stb.
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3. Biztosítási adatok
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Főmenü / Beteg / Beteg 
adatok összevonása

Hibásan rögzített kartonok gyors javítására 
szolgál egy helyesen felvitt karton segítségével.
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    Főmenü / Listák

A fő ablak adataival kapcsolatban álló listák 
menüje. Pl. hibás karton: azonos nevű és születési 
dátumú betegek pozíció szűréssel.

Főmenü / Egyéb lekérdezések

Általános, nem feltétlenül a fő ablakban 
megjelenített listák menüje.
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 Függőleges Toolbar / Egyéb 
nyomtatások

További, a fő ablak adataival kapcsolatos 
nyomtatások.            Ebben a menüben 
elérhetők a megjelenésekkel és kórlapokkal 
kapcsolatos nyomtatványok, leletek (több 
nyelvi változatok is).

  Függőleges Toolbar / Átlépés 
a számlázási modulba

A Számlázási alrendszert indítja ez a funkció 
átadva a kiválasztott megjelenés adatait.
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  Függőleges Toolbar / Kórlap 
átkapcsolása megjelenések 
között

A megjelenés fában éppen kijelölt kórlapot a 
megjelenő listából kiválasztott megjelenésre 
kapcsolja.


