CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA PRIVAT A DUNA DENTA 2022.1.22
Kartotéka, záložka Vakcinace
 záložka Kontraindikace rozdělena na Kontraindikace(se stálou platností) a Kontraindikace dočasné
 u trvalé kontraindikace byl zrušen důvod
 u trvalé kontraindikace přidáno pole pro povinné číslo hlášení
 u dočasné kontraindikace doplněno povinné pole datum platnosti do
 změny promítnuty i do služby Načti kontraindikace
Číselníky, číselník Ambuleky a Léky hromadně vyráběné
 upraveny grafické značky (tzv. semafor) zobrazující doporučení určené poskytovateli zdravotních služeb
pro preskripci léčiva tak, aby fungovaly i pod operačním systémem WIN11
Aplikační konfigurace, záložka Internet
 přidána nová volba pro třídy HPN, SUKL, CuzO. Parametr se týká volby, zda testovat/netestovat přístup
na jednotlivé portály pomocí protokolu ICMP.
Kartotéka, Chorobopis
 upraveno rozmístění tlačítek při volbě vzhledu chorobopisu „méně textu, širší vzhled“ dle hlavního
nastavení programu.

Jen DUNA PRIVAT
Kartotéka, záložka očkování
 celá evidence změněna podle nových parametrů SÚKL o vedení elektronického záznamu o očkování
 při upgrade ze staré verze, budou stávající záznamy převedeny do nové evidence
 přidáno tlačítko ZALOŽ ZÁZNAM, pro odeslání záznamu o očkování do CúzO SÚKL. Tlačítko slouží i pro
opravu odeslaného a v CúzO zapsaného záznamu o očkování. Identifikátor očkování zůstává stejný.
 přidáno tlačítko PŘÍPRAVA ZÁZNAMU O OČKOVÁNÍ. Výstupem je doporučení pro lékaře (navržení pořadí
dávky podle schématu, dohledané schéma, onemocnění, textový výpis všech záznamů o očkování
pacienta proti dané nemoci). Používá se jen u registrovaných očkovacích látek.
 Přidáno tlačítko pro zrušení záznamu o očkování v CÚzO
 Přidáno tlačítko STÁHNOUT PDF pro vygenerování PDF se záznamem o očkování. PDF je potvrzeno
elektronickou pečetí.
Evidence, číselníky pro evidenci očkování, aktualizace číselníků pro očkování
 přidány nové číselníky Očkovací látky, Číselník nemocí, Očkovací schémata, Dávky pro o. schémata
 přidána možnost aktualizace číselníků pro očkování
Nastavení , nastavení elektronické komunikace, záložka eOčkování
 test připojení na CÚzO v SUKL.
 další přihlašovací údaje a certifikáty není potřeba nastavovat, jsou společné s evidencí eRecept.

Jen DUNA DENTA
Evidence, evidence laboratorních štítků
 přidán nový číselník Stomatologické výrobky podle laboratoří STOMAV, který dodává ČSK
 přidána volba pro aktualizaci číselníku STOMAV
 na laboratorní štítek přidáno další pole pro vyplnění konkrétní varianty stomatologického výrobku dle
laboratoří
 při vyplnění kódu typu stomatologického výrobku z číselníku STOMAG na laboratorní štítek, program
automaticky přednabízí možné varianty daného výrobku (dle 2-5 pozice z kódu) z číselníku STOMAV
Kartotéka, záložka Chorobopis
 číselník STOMAV přidán i do rychlé volby pro vyvolání laboratorního štítku přes tlačítko LAB.
Automaticky se dotahuje první možná varianta výrobku. Variantu je možné uživatelem změnit.
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