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A GEKKOSOFT Informatika Kft. által fejlesztett és forgalmazott EESZT Interfész Tetfog Programhoz kifejezetten a Tetfog 
programot használó fogorvosok számára kifejlesztett rendszer, amely a Tetfog program használata mellett – a teljes rendszer 
részét képező EESZT Modullal együtt – biztosítja az EESZT teljeskörű használatát. 
 
A rendszer főbb tulajdonságai: 
 

• Nincs szükség adatkonvertálásra, a Tetfog program változatlanul használható. 

• A rendszer az indításakor automatikusan indítja a Tetfog programot és az EESZT Modult. 

• Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata (Eseménykatalógus, Ambuláns lap, eRecept, 
eBeutaló, eProfil). 

• Egyszerű felépítés, felhasználóbarát kezelőfelület. 

• Ikonok használata a Főablakban a gyors kezelés érdekében: 

 

 

Bejelentkezés az EESZT Interfészbe és az EESZT-be. A felhasználó (orvos/asszisztens) kiválaszthatja, hogy melyik 
praxissal szeretne dolgozni. Az EESZT-be való bejelentkezés nem kötelező a belépéssel egyidejűleg. A belépés az 
EESZT-be elektronikus személyi igazolvánnyal, tokennel, vagy MobilTokennel lehetséges. 

 

Utólagos bejelentkezés az EESZT-be. A program automatikusan az EESZT Interfészbe bejelentkezett felhasználóhoz 
kéri az EESZT-s belépést. A belépés elektronikus személyi igazolvánnyal, tokennel, vagy MobilTokennel lehetséges. 

 

Ellátáshoz kapcsolódó tevékenységek. Utolsó ellátás beküldése az EESZT-be (ellátás megkezdése + lezárása) két 
kattintással. Az utolsó 4 hónap ellátásainak szinkronizálása 1 kattintással. Napi változások automatikus észlelése, 
beküldése. Ambuláns lapok automatikus beküldése. Korábbi ellátások keresése dátum, TAJ szám és név alapján. 

 

Receptek. Receptek készítése, eReceptek beküldése. Korábbi receptek keresése dátum, TAJ szám és név alapján. 
Magisztrális készítmények írása. Sablonok használata. 

 

Beállítások. Tetfog adatbázis kiválasztása. Több Tetfog adatbázis automatikus használata előre beállított 
paraméter alapján. Felhasználók karbantartása. 

 

Névjegy. A rendszer neve, verziószáma, a GEKKOSOFT Kft. kapcsolattartásra használható elérhetőségei (név, cím, 
e-mail cím, telefonszám). 

 

Kijelentkezés. A gombra kattintva – megerősítést követően – kijelentkezés a rendszerből. A program automatikusan 
befejezi az EESZT Modul működését is. (A Tetfog programból történő kilépést manuálisan kell elvégezni.) 

 
Reméljük, rendszerünk elnyeri tetszését. Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
 
 
Tisztelettel: 
 
Koppány Attila 
ügyvezető 
 
GEKKOSOFT Informatika Kft. 
Telefon: +36-70-621-7214, +36-30-847-9565 
E-mail: iroda@gekkosoft.hu 
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