
 

   

              CO JE NOVÉHO V SYSTÉMU DUNA PRIVAT 2016.2.31 

 
KARTA pacienta, záložka CHOROBY a ÚRAZY 

 Přidána políčka pro vyplnění léků, které pacient bere. (od jiných lékařů, není tedy možné sledovat na záložce 

Chorobopis nebo Recepty daného pacienta). Rozšíření dalších polí pro vyplnění nemocí a úrazů. 

 

KARTOTÉKA, záložka CHOROBOPIS – tisk dekurzu/chorobopisu  
 Maximální hranice odřádkování byla nastavena na 70 řádků. Program kontroluje odřádkování podle 

předpokládaného počtu tištěných řádků a v případě, že text by nevešel na 1 list papíru, doporučí vložení nového 

listu papíru do tiskárny a nastavení odřádkování na 0. Rozdělení textu přinášelo do lékařské praxe problém se 

ztíženým kopírováním záznamu pro jiného lékaře. 

 

KARTA, synchronizace s evidencí DIÁŘ 
 Nová funkce pro přepis data objednání z Diáře na Kartu pacienta do políčka DALŠÍ NÁVŠTĚVA. Zapisuje se 

automaticky po uložení objednávky pacienta do diáře. V případě vymazání objednávky z diáře, dojde k vymazání 

data i z karty pacienta. Při více termínech objednání jednoho pacienta v diáři se do karty zapisuje nebližší datum 

objednávky. 

 Zobrazení čísla týdne v diáři 

 
 
 



 

   

 
 
 
KARTOTÉKA, záložka LÉKY, HROMADNÉ – Přecenění účtů 

 Změna značení úhrad ZULP a ZP. Dřívější značení úhrad „D“ (dočasná úhrada) a „Z“ (zvýšená úhrada) změněno na 

typy hrazení: „T“,  „C“, „B“, „Z“, „D“ a „X“. Použije se v případě požadavku o zvýšenou úhradu nebo požadavku na 

úhradu vysoce inovativního přípravku, příp. schválení úhrady revizním lékařem. Původní značení „D“ má od 1. 7. 

2016 jiný význam. 

 Při přeceňování léků je rozhodujícím kritériem datum pořízení léku na účet pacienta. Před datem 1. 7. 2016 se 

použije při vyplnění kódu „D“ u léku cena UHR3, po tomto datu cena UHR1. Viz změny Metodiky a DR VZP číslo 

6.2.31.  Pozor při přeceňování starých záznamů na účtu pacienta novým číselníkem. 

 
Číselníky, Sazebník výkonů  

   Původní sledování Omezení provádění na určité odbornosti u výkonového kódu rozšířeno o sledování dalšího 

pole Omezení úhrady místem.  

 A - výkony provedené ambulantně (A i SA) 

 H - výkony provedené při hospitalizace pacienta (H i SH) 

 D - ošetřovací dny (OD) 

 M - OD určený pro doprovod pacienta 

 P - OD propustky 

 Y - OD výkonů označených ve starém seznamu I, J a T 

 



 

   

 
 
KARTA pacienta a NASTAVENÍ uživatelské konfigurace, SMTP server 

 Nově možnost odeslání mailové zprávy pacientovi, i bez instalace poštovního klienta, přes ikonku zeměkoule na 

kartě pacienta. 

 
DÁVKY a NÁSTROJE, čtečka souborů KDAVKA, FDAVKA 

 Nová volba pro zobrazení (čtení) vytvořených souborů dávek buď přes ikonu lupy u příslušného záznamu o 

vytvoření dané dávky nebo v agendě Nástroje, pro čtení dávek,  vytvořených na jiném PC. Určeno pro kontrolu 

účtů, resp. řádků výkonů či léků, které vstoupily do dávky.  Obdobně možnost čtení i souboru s e – fakturou. 

 

NASTAVENÍ – NASTAVENÍ ZK, NASTAVENÍ OSOBNÍ KONFIGURACE LÉKAŘE, záložka SPOJENÍ  
 Pro uživatele, kteří předkládají zdravotním pojišťovnám faktury jako s.r.o. nikoliv jako fyzická osoba, bylo do 

konfigurace programu přidáno pole POSKYTOVATEL. Bude-li vyplněno, bude se při tisku papírové faktury uvádět 

tento údaj. Nebude-li vyplněno, bude se uvádět jméno lékaře ze záložky LÉKAŘ tak, jako doposud. 

 Zpřísněna kontrola čísla bankovního účtu v nastavení základní konfigurace pro dávku. V rámci validace údaje 

(předčíslí na 6 znaků, číslo účtu banky 10 znaků) se do e – faktury useknou levostranné mezery, pokud jsou v čísle 

bankovního účtu uvedeny.   

 

NASTAVENÍ – NASTAVENÍ ZK, AKTUÁLNÍ VERZE DR 
 Automaticky se provede změna čísla DR na 6.2.31, aby bylo možné předávat dávky i s novým značením úhrad 

ZULP. 
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