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Manager programban be lehet állítani a rendszer 
különböző törzs adatait és paramétereit.

Található itt rengeteg funkció és törzsadat 
karbantartó. A program két fő eleme a bal oldali 
fa szerkezetű lista és bal oldali tartalom lista. 
Minden funkció a jobb egér gombnyomásra 
előugró popup menüből elérhető (új adat, 
módosítás, törlés, fel stb.)

 
Röviden említjük csak az itt található 
funkciókat.
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Intézmény adatai 
karbantartása

Intézmény adatait karbantartó 
funkció. Itt megadhatók az 
Intézmény általános, számlázási és 
egyéb paraméterei.
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Szakmák adatai karbantartása

A klinikában használt szakmákat karbantartó 
funkció.

Visszahívás adatai 
karbantartása

A kórlapban lévő visszahívás kontrolra nevű 
rovatban használt paramétereket karbantartó 
funkció. A kétféle adatot lehet itt karbantartani: 
Időpont (pl. egy hét múlva, egy hónap múlva 
stb.) és Figyelmeztetés (1 nappal előtte, 1 héttel 
előtte stb.).
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Személy csoportok adatai 
karbantartása

A rendszerben használt jogosultsági 
csoportokat karbantartó funkció (pl. 
Recepciós, Leletező, Vezető stb.). Minden 
csoporthoz hozza lehet adni a 
jogosultságokat és hozza rendelni a 
megfelelő felhasználókat.

Személyek adatai 
karbantartása

A rendszer használó személyek adatait 
karbantartó funkció. Megadhatjuk az általános 
adatokat, előjegyzés paramétereit, elszámolási 
paramétereket és grafikus logót (a privát 
rendelésnél használható logót).
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Részleg adatai karbantartása

A személy adatokhoz tartozó részleg adat itt 
karbantartható. A részleg adatai között csak 
megnevezést tároljuk.

Műtéti árlista adatai 
karbantartása

A rendszerben használt műtéti szolgáltatások 
adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel szakmához hozzátartozását, 
ellátási csomagba tartozását és WHO kódok 
listáját.
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Érzéstelenítés árlista adatai 
karbantartása

A rendszerben használt érzéstelenítés 
szolgáltatások adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel szakmához hozzátartozását, 
ellátási csomagba tartozását és WHO kódok 
listáját.

Vizsgálat, terápia árlista 
adatai karbantartása

A rendszerben használt vizsgálat, terápia 
szolgáltatások adatait karbantartó funkció

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel szakmához hozzátartozását, 
ellátási csomagba tartozását és WHO kódok 
listáját.
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Képalkotó árlista adatai 

karbantartása
A rendszerben használt képalkotó szolgáltatások 
adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel szakmához hozzátartozását, 
ellátási csomagba tartozását és WHO kódok listáját.

Laboratóriumi árlista adatai 
karbantartása

A rendszerben használt laboratóriumi szolgáltatások 
adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel szakmához hozzátartozását, 
ellátási csomagba tartozását és WHO kódok listáját. 

Azon kívül megadhatjuk a labor csoport tételeit és ha 
az adott labor vizsgálat csoportként lesz használva a 
rendszerben (panelként).



Tartalomjegyzék

Ellátási csomag árlista 
adatai karbantartása

A rendszerben használt ellátási csomagok 
adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk az ellátási csomag összetételét 
árlista típusonként (műtétek, érzéstelenítések, 
vizsgálatok, képalkotók, labor és egyéb 
számlázható tételek). Azon kívül hozza 
rendelhetjük az ellátási csomagot a partner 
szerződéseknél használt szolgáltatási 
csomaghoz.
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 Egyéb számlázható cikkek 
adatai karbantartása

A rendszerben használt egyéb számlázható 
cikkek adatait karbantartó funkció.

Minden tételhez tartozik még egy szint, ahol 
megadhatjuk a tétel ellátási csomagba 
tartozását.

 Szolgáltatási csomagok 
adatai karbantartása

A partner programban használt szolgáltatási 
csomagok karbantartási funkció. A szolgáltatási 
csomag magában foglalhatja több ellátási 
csomagot és hozzá rendelhető a szerződéshez a 
Partner Szerződés programban.



Kórlap sablonok, kórlap rovatok adatai karbantartása
A kórlap sablonok karbantartási funkció. A rendszerben nincs fix kórlap felépítési beállítás. A kórlapok tartalma szabadon definiálható a sablonok 
segítségével. Minden kórlap rendelkezik fejléc résszel, ahol a létrehozás dátumát, létrehozó személyt, szakmát stb. adatokat tároljuk. A kórlap 
rovatok sorrendje, típusa a sablon segítségével definiálható. Minden rovatnak lehet külön-külön definiálni, hogy mi legyen a magyar és angol neve, 
mi legyen az alapértelmezett betűtípus, kötelező legyen kitölteni a rovatot vagy nem.
Következő kórlap sablonok típusát tudunk hozzárendelni egy kórlap sablonhoz:

● Szöveg - RTF formátumú szöveges rovat

● BNO diagnózis – kódolt rovat, BNO kódokat dokumentáló rovat (BNO szótárból dolgozik)

● Vizsgálat – kódolt rovat, vizsgálat árlistából szótár segítségével dolgozik

● Műtét – kódolt rovat, műtét árlistából szótár segítségével dolgozik

● Képalkotó – kódolt rovat, képalkotó árlistából szótár segítségével dolgozik

● Érzéstelenítés – kódolt rovat, érzéstelenítés árlistából szótár segítségével dolgozik

● Labor – kódolt rovat, laboratóriumi árlistából szótár segítségével dolgozik

● Egyéb számlázandó – kódolt rovat, egyéb számlázandó cikkek árlistából szótár segítségével dolgozik

● Táblázat – szabadon definiálható táblázat (sorok és oszlopok definícióját kell létrehozni. Az adatok lehetnek alfanumerikusak, numerikusak, 
dátum és logikai jellegűek)

● Visszahívás kontrolra – kódolt rovat, a Visszahívás adatokat (Időpont, Figyelmeztetés) rögzít

● Probléma – kódolt és szöveges rovat. Egy szabadon definiált problémához szöveges megjegyzéseket lehet rögzíteni a kórlapon.

● Recept – kódolt rovat. A receptek adatai rögzítésre használt rovat. Kézi recept adat bevitelre, ill. külső program recept adatai rögzítésére 
alkalmas.

● Árajánlat – kódolt rovat. Árral rendelkező árlista tételek rögzítésre alkalmas rovat, árajánlat készítéséhez.
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Listázó modulok csoportjai

A rendszerben lévő listák és lekérdezések mintai külső fájlban 
menthetők (frf kiterjesztésű fájlok). Ez biztosít a grafikai 
megjelenítés szabadságát. Azon kívül egy ListaEditor nevű 
programmal szabadon módosíthatók a minták (program frissítés 
nélkül). Ehhez, hogy egy lista megjelenjen a rendszerben 
szükséges annak regisztrálása a Listázó modulok csoportjai 
funkcióval. Minden így regisztrált listának létrejön a megfelelő 
jogosultsága, amit később hozza lehet rendelni a megfelelő 
személy csoporthoz.
A rendszerben létezik a listáknak három típusa:

● Rendszer listázó modulok – programba beépített 
predefiniált lista minták (mint pl. számla, labor, ill. 
képalkotó leletek, orvos elszámolások stb.)

● Kórlap sablon listázó modulok – szabadon regisztrálható 
nyomtatási minták, egy-egy kórlap sablonhoz hozza 
rendelhetők, ill. minden kórlap sablonon elindítható 
nyomtatványok (pl. kórlap nyomtatás, egészségügyi 
nyilatkozatok, teljesítés igazolások stb.).

● A rendszerben lévő programok Egyéb lekérdezők 
menüpontban megjelenő lekérdezések, listák- szabadon 
regisztrálható listák, megjelenés, ill. kórlap független 
listák (pl. árlista nyomtatása, foglalkozás egészségügyi 
listák stb.).
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Labor szolgáltatók adatai

A labor vizsgálatokat hozzá lehet rendelni 
egy-egy szolgáltatóhoz. A labor kérés 
nyomtatáshoz szükséges adatokat a szolgáltatás 
törzsből vesszünk ki.

Minden szolgáltatóhoz hozzá lehet rendelni a 
hozzá tartozó laboratóriumi vizsgálatokat és 
használt normál értékéket.

Jogosultsági kategóriák
A funkció megjeleníti a rendszerben használt 
jogosultsági kategóriákat. Módosításra nincs itt 
mód.
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Standard szöveged adatai

A funkció segítségével létre lehet hozni a kórlap 
szöveges rovatain használatos standard 
szövegeket. Egy szöveget lehet publikussá tenni 
(mindenkinek látható) vagy egy személyhez 
hozzárendelni.

Beküldők adatai
Az előjegyzésben használt beküldő adatai 
karbantartó funkció.
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   Munkaállomások adatai

A rendszer használható munkaállomások 
regisztrációs funkció. A programot csak itt 
regisztrált munkaállomásokról lehet használni. 
Itt található paraméterek szükségesek a 
programok működéséhez (pl. nyomtatási minták 
mappája, frissítésért felelős depo mappa neve, 
recept nyomtató program neve stb.)

Üzleti területek adatai
A rendszerben használt üzleti területeket 
karbantartó funkció. Az árlista tételeknek meg 
kell adni az üzleti terület kódját.
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Kerekítési szabályok

A rendszerben használt kerekítési szabályok 
karbantartási funkció. A számla összeg kerekítési 
szabályokat lehet itt beállítani.

Gondozás adatai
A páciens kartonon beállítható gondozás törzs 
adatok karbantartó funkció (pl. Anyagcsere betegek, 
Foglalkozási betegek, Szív- és érrendszeri betege 
stb.).

 Árlista típusok
A rendszerben használt árlista típusok megjelenítő 
lista, nem módosítható.
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 Labor típusok adatai

A rendszerben nyilvántartott laboratóriumi 
vizsgálatokat csoportosítani lehet típus szerint. 
A labor típusok karbantartási funkció rögzíti a 
típusok magyar és angol neveit.

Képalkotó csoportok adatai
A rendszerben nyilvántartott képalkotó 
vizsgálatokat csoportosítani lehet csoport 
szerint. A labor típusok karbantartási funkció 
rögzíti a csoportok neveit.
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 Oltások, Oltási sablonok adatai

A Klinikai programban minden beteg számára 
rögzíteni lehet oltási könyvet. Annak a 
könyvnek a tartalmát össze lehet állítani az itt 
definiált oltási elemi tételek és oltási sablonok 
segítségével.

Marketing beküldő 
főcsoport és alcsoport

A Klinika programban rögzített beteg 
megjelenés szintén meg lehet adni a marketing 
beküldőket (főcsoportot és alcsoportot). Az 
elemi adatokat itt lehet karbantartani és össze 
lehet kapcsolni a főcsoport az alcsoportokkal.

Foglalkozás egészségügyi 
törzsadatok

A páciens kartonon rögzíthető foglalkozás egészségügyi 
adatok számára készült a foglalkozás egészségügyi törzs 
karbantartása a Manager programban. A műszak és az 
üzem törzs adatokat lehet itt rögzíteni.

 BNO törzs adatok
A páciens kórlapon a diagnózis rovatban rögzíthető BNO 
kódok törzs karbantartási funkció. A BNO kódokat 
időnként frissítjük az OEP oldalon elérhető BNO 
törzsből. A funkció segítségével módosítható a BNO kód 
neve, köznapi, ill. angol neve.
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 WHO törzs adatok

A szolgáltatásokhoz hozzárendelt WHO kódokat 
karbantartó funkció. A WHO kódokat időnként 
frissítjük az OEP oldalon elérhető WHO törzsből. 
A funkció segítségével módosítható a WHO kód 
neve.

   Irányítószámok törzs adatok

A cím adatokban használt irányítószámokat 
karbantartó funkció.

 Rendelők törzs adatok
Az előjegyzési rendelési időpontokhoz tartozó 
rendelők törzs adatai karbantartó funkció.
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  Szerződés típusa adatai
A partner szerződés programban a szerződések 
csoportosításához használt adatok karbantartási 
funkció (pl. Alapszűrés, Foglalkozás egészségügyi 
stb.).

Ágazati azonosítók adatai
A Klinikai programban a recept adatai rögzítésekor 
használt ágazati azonosító törzs adatok 
karbantartása. Ágazati azonosítókat lehet 
hozzárendelni a receptet nyomtató orvosokhoz.

Megjelenés típusok adatai
A megjelenés típus karbantartó funkció. A 
megjelenés típus csoportosítja a beteg 
megjelenéseket. Szabadon definiálható típus 
megnevezések rögzíthetők itt. Minden adat 
használhatja a perdefiniált megjelenés típus 
egyikét: ambuláns, bent fekvő, ill. egynapos.
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 Telephelyek adatai

A telephely adatait karbantartó funkció. A 
telephely fogalma használható az előjegyzések 
készítéskor, ill. nyomtatványok 
megjelenítéskor.

Orvosi munkacsoportok
Az orvosi munkacsoportok karbantartására 
használt funkció. A Klinika programban a 
munkacsoportokba tartozó orvosok látják 
egymás által létrehozott kórlapokat, más 
kórlapot nem láthatják. Külön jogosultságok 
léteznek a kórlap módosításához.


