CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA A DUNA PRIVAT 2018.1.08
Kartotéka, záložka Recepty
 Přidána nová pole AKUTNÍ, DOPORUČUJÍCÍ lékař a OPAKOVACÍ recept. Počet opakování nemůže být nikdy 1. Buď
se vyplní 0 (žádné opakování) nebo číslo >1.
 Po tisku receptu zůstává kurzor na daném záznamu, nepřeskakuje na poslední záznam
 Vrácena volba vytvoření záznamu vydaného zdravotnického materiálu a pomůcek (na žádost uživatelů). Tato volba
není propojena s CúeR, slouží pouze pro evidenci lékaře do doby vytvoření nové evidence pomůcek
 i při vytváření receptu z databáze léčivých přípravků bude provedeno zobrazení úhrady léku ze strany ZP z
číselníku Léky hromadně vyráběné

Diář
 Přidána nová volba Tisk osobní kartičky s objednávacími termíny pod ikonou tiskárny. Do kartičky se přepisuje
název diáře (ke komu pacient objednán), nutno správně diář pojmenovat (nikoliv výchozí atp. , ale vyplnit jméno
lékaře)
Kartotéka, záložka Stálá léčiva * pouze pro DUNA PRIVAT
 Nová úprava při vytváření nového receptu ze stálých léčiv. Název léku a doplněk názvu se přebírá aktuální z
číselníku hromadně vyráběných léků. Pokud tedy dojde v průběhu let ke změně názvu, bude do receptu zapsán
aktualizovaný. Pokud se změnil kód léku, musí jej lékař upravit ručně

Číselníky
 Přidán nový číselník Databáze Léčivých Přípravků ze SÚKL pro účely eReceptu
 Nový číselník přidán i do aktualizace číselníků z webu, média a počítače
KARTOTÉKA PACIENTŮ, záložka Chorobopis
 tlačítko BYE vráceno tak, aby se kurzor vracel na seznam pacientů
 při automatickém přepisu vystavených receptů do chorobopisu probíhá zápis vždy do jednoho aktuálního dne
chorobopisu

 Automatické dotahování čísla odbornosti do tištěných formulářů Poukaz, Poukaz Z a Poukaz K, není-li žádný
otevřený účet, tak se přebírá z nastavení základní konfigurace ZZ.

Recepty
 nová agenda, pod ní přesunuty volby Přehled vystavených receptů a Výpis z receptů z agendy Hromadné
 obsahuje nově číselník léčivých přípravků ze SUKLu. Po upgrade nutno číselník načíst!
 umožňuje pravidelně aktualizovat číselník z webu TCO, počítače či média
gabriela.malotova@tco.cz

