
 

   

              CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA PRIVAT 2015.1. 

KARTA PACIENTA 

 Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky „I.část, II, část“ byly nahrazeny 

záložkami „Osobní údaje, Anamnéza, Choroby“ 

 Rozdělení pole „Jméno“ na „Příjmení, Křestní jméno, Titul“. Rozdělení bylo provedeno z důvodu pozdějšího 

využívání  e-Neschopenkami. Práce  na  seznamu  i na dalších záložkách Karty pacienta je  beze změny 

 Přidána tlačítka (dvě opačné šipky nad sebou)  pro případné přehození jména a příjmení – pro e-Neschopenky 

 Přidáno pole „Mobil“ pro zadání   mobilního telefonního čísla pacienta 

 Přidáno pole „Email“ a ikonka „Zeměkoule“ pro zapsání a odeslání  e-mailu pacientovi 

 Přidáno pole „Povolání“  pro e-Neschopenky  

 Přidáno pole “ Zaměstnavatel“ nejen pro e-Neschopenky, ale i pro fakturování pracovních prohlídek  Je vázáno na 

číselník „Adresář firem“, který je potřeba správně naplnit 

 Přidáno nové pole „Pojištěnec EU“, původně jen na hlavičce účtu pacienta. Pro pojištěnce EU se vyplňuje kód 

pojištění 4, pro ostatní se nevyplňuje (automaticky = 1). Informace o typu pojištění se  přenáší  na nově založené 

účty pacienta.  

 

KARTOTÉKA, CHOROBOPIS 

 Pro „Platby“ byl dialog rozšířen o přepínač „Založit nový doklad/Připsat na poslední nezaplacený doklad“. 

V prvním případě se vždy zakládá nový doklad (implicitně, jako doposud), ve druhém případě se najde  v evidenci 



 

   

plateb poslední nezaplacený doklad a na něj se připisují výkony, počítá se celková cena dokladu, případně 

doplňuje účel platby. Pokud nezaplacený doklad neexistuje, založí se nový 

 Formuláře tištěné ze záložky Chorobopis – nově možnost editace či opravy pole Diagnóza (jak hlavní, tak 

vedlejších), které se automaticky načítají z posledního otevřeného účtu pacienta. Pokud není otevřený účet, jsou 

daná políčka prázdná 

 

DÁVKY 

 Dialog pro vytváření dávky byl rozšířen z možností „všechny ZP“ nebo „jedna ZP“ na možnost vybrat „více ZP“ 

s určením kódu daných ZP, pro které se má dávka vytvářet 

 

PLATBY 

 Přidána další možnost způsobu úhrady „F- Faktura zaměstnavateli“. Tímto způsobem úhrady se mohou označovat 

pracovní prohlídky, které budou fakturovány zaměstnavateli pacienta 

 Přidány nové sestavy „Podklady pro fakturaci zaměstnavatelům“ a „Přehled provedených vlastních výkonů“. Do 

podkladů pro fakturaci se zahrnují doklady, které mají způsob úhrady „F“ a nebyly vyfakturovány.  

Zaměstnavatelé se přebírají z karet jednotlivých pacientů 

HROMADNÉ 

 Nová volba „Hromadný tisk chorobopisů“  pro tisk  chorobopisů  v časovém intervalu od – do 



 

   

 Nová volba „Přečíslování otevřených účtů“, při které proběhne přečíslování otevřených účtů pro konkrétní 

pojišťovnu. Použije se jen v případě, že ZP odmítne dávku a  požádá o vytvoření nové, opět původní dávky,  ale 

s jinými čísly účtů. Po ukončení operace se vypíše protokol původních a nových čísel účtů 

ÚKOLY 

 Nová evidence pro sledování úkolů všech uživatelů.  Budou-li v evidenci pro přihlášeného uživatele důležité 

úkoly, jejichž  termín se blíží,  objeví se tabulka s těmito úkoly ihned po spuštění programu.  Rozhodujícím 

kritériem je zaškrtnutá položka „Vydávat upozornění“ a termín, spadající do intervalu zadaného počtu dní 

EVIDENCE, LABORATORNÍ VÝSLEDKY 

 Nová  evidence, která slouží pro přihrávání .xml souborů s výsledky vyšetření ve formátu DASTA3 nebo DASTA4“ 

dle Datového standardu MZ a  nová záložka na Kartě pacienta. Přihrává se textové pole obsahující výsledky 

jednotlivých vyšetření  

ČÍSELNÍKY, OBSLUHA 

 Nové číselníky Číselník organizační jednotky ČSSZ, Číselník zemí, Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenky  

 Číselník „Adresář“ byl přesunut z agendy Platby do agendy Obsluha a přejmenován na „Adresář firem“ 

DIÁŘ 

 Nová funkce pro  Vyhledávání objednaného pacienta v aktuálním diáři nebo ve všech diářích dané ordinace 

 Nová funkce pro Tisk dne s objednanými  pacienty 



 

   

SLOVNÍČEK FRÁZÍ 

 Možnost editovat fráze  na 100 znaků, původně jen  40 

SPUŠTĚNÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 Přidáno další zařízení, RVG Planmeco 

 Nastavení externího zařízení přesunuto do Nastavení – Nastavení základní konfigurace – Definice externích 

zařízení, kde je možné z předdefinových zařízení vybrat pouze ty, které v ordinaci  reálně existují.  Je-li vybráno 

alespoň jedno zařízení, tlačítko EXT z Karty pacienty spouští již externí program, nikoliv dialog pro výběr 

NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE, OSOBNÍ KONFIGURACE LÉKAŘE 

 Přidána nová pole „SSZ, IČPE“  pro vytváření e-Neschopenek 

 

OBECNĚ v různých evidencích 
 Snížení počtu dotazů nebo informativních hlášek (v případě, že následovaly např. dvě po sobě) 
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