
  WINIDOKI ADATLAP 

BIZTONSÁG  

• Bejelentkezés kizárólag felhasználónév és 
jelszó megadásával. 

• Adatbázis archiválása egyedi titkosító eljárás 
alkalmazásával (GDPR-nak való megfelelés). 

• Kilépéskor automatikus adatbázismentés 
lehetősége. 

 

FŐMENÜ  

• Lejárt és közeljövőben lejáró közgyógy 
igazolványok és szakorvosi javaslatok azonnali 
megtekintése. 

• Közeljövőben és az adott napon esedékes 
születésnapos lakók azonnali megtekintése. 

• Gyógyszertörzs automatikus frissítése. 

 

BEÁLLÍTÁSOK  

• Adatbázis archiválása beépített, egyedi 
titkosító eljárás alkalmazásával (GDPR). 

• Segítségnyújtás kérése esetén tetszőleges fájl 
beépített titkosításával bármilyen adat 
biztonságosan küldhető interneten keresztül 
(emailben) elemzés céljából (GDPR). 

• Mentési útvonalak tárolása a gyorsabb 
használat érdekében (adatbázis, XML fájlok, 
lista exportálás). 

• Alapértelmezett cím megadása. 

• Orvosok rögzítése. 

• Recept nyomtatás nélküli üzemmód beállítása. 

• Felhasználók rögzítése, jelszó alaphelyzetbe 
állítása. 

• Online javítás a felmerülő problémák azonnali 
megoldásához. 

• Osztály, betegségcsoport, ellátási forma 
kódszótárak karbantartása. 

 

TÖRZSKARTON  

• A lakók szükséges adatainak nyilvántartása 
(személyes adatok, egészségügyi adatok, 
közgyógy igazolvány, közgyógy keret, be-ki 
jelentkezés, jövedelem, térítési díj, 
hozzátartozó, gondnok, törvényes képviselő 
adatai, kapcsolattartási adatok). 

• Diéta, allergia, függőségek (nikotin, alkohol, 
drog) nyilvántartása. 

• Szakorvosi javaslatok áttekintése. 

• Betegéletút rögzítése. 

• Minden adat egy helyről elérhető, 
kinyomtatható. 

 

RECEPTÍRÁS  

• Orvos választása 1 kattintással. 

• Kétféle terápia rögzítése. 

• Allergia információ azonnali megjelenítése. 

• Adagolások kiválasztása 1 kattintással. 

• Recept írása terápiából 1 kattintással, 
automatikus orvosválasztással. 

• Több havi recept felírása. 

• Szakorvosi javaslatok automatikus használata. 

• Receptek előkészítése, majd később 
automatikus nyomtatása. 

• Magisztrális receptek összeállítása és 
használata. 

• Esedékesség alapján vények ismételt, 
automatikus felírása. 

• Szükség esetén az esedékesség módosítása. 

• Receptstatisztika többféle szempont alapján. 

• Patika részére lista exportálása. 

• Hibás jogcímmel rögzített terápiák listázása, 
nyomtatása. 

• Terápiás receptek listázása, nyomtatása. 

 

ORVOSI ELLÁTÁS  

• Háziorvos: 
– vizsgálat, státusz, anamnézis, panasz, tünet 

rögzítése, 
– beépített alap, illetve pszichiátriai státuszok 

használata, 
– oltások nyilvántartása, 
– kockázati tényezők rögzítése, 
– vérnyomás rögzítése, változások 

megjelenítése diagramon, 
– vércsoport rögzítése, 
– irányított betegellátás (B300-as jelentéshez). 

• Szakorvos: 
– anamnézis, jelen panaszok, státusz, 

diagnózisok, beavatkozások, terápia, 
epikrízis rögzítése, 

– ambuláns lap nyomtatása, 
– beépített diagnózis és beavatkozás 

kódszótárak használata. 

• Dekurzuslap áttekintése, nyomtatása, szűrése 
dátum és bejegyzés típusok szerint. 

• Gondozási csoportok rögzítése. 

• Beutalók írása. 

• Egyedi laborbeutalók készítése. 

• Mentő-betegszállító utalvány készítése. 

• Orvos választása 1 kattintással. 

• Éves és napi forgalmi napló listázása, 
nyomtatása. 

• Leletek és dokumentumok szkennelése. 
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GYÓGYSZERLAPOK  

• Gyógyszerlapok rögzítése havi bontásban. 

• Átsorolás két hónap között. 

• Az 1/2000 SZCSM rendelet 9. sz. melléklet 
szerinti gyógyszerfelhasználási nyilvántartó lap 
nyomtatása. 

• Gyógyszerlapok áttekintése áfabontással és 
részletes (napi bontás) módban. 

• Folyamatos és kúraszerű ellátások rögzítése. 

• Alaplista kezelése. 

• Fizető személyének rögzítése (lehet eltérő az 
alaplista státusztól). 

• Többféle kimutatás készítése, nyomtatása. 

• Gyógyszerlapok szinkronizálása az alaplista 
alapján, eltérő fizető személyének listázása, 
nyomtatása. 

 

RAKTÁRKEZELÉS  

• Ötféle raktár (intézeti, névszerinti, saját, 
központi, adomány) kezelése a minden igényt 
kielégítő használathoz. 

• Maradvány raktárak (névszerinti, saját, 
központi) kezelése. 

• Készítmények mozgatása a raktár és 
maradvány raktára között. 

• Bevételezés manuálisan, vagy a patikából 
kapott XML fájlból automatikusan. 

• Központi gyógyszertörzstől eltérő kiszerelések 
automatikus kezelése. 

• Kiadás a gyógyszerlapok lezárásakor 
automatikusan, illetve a központi raktárból 
manuálisan. 

• Áttekintés normál, áfás, doboz nézet szerint. 

• Tetszőleges nap raktárkészletének 
megtekintése. 

• Kimutatás mentése későbbi ellenőrzések 
céljából. 

• Tévesen rögzített bevételezések javítása. 

• Selejtezés, archív selejtezés megtekintése. 

• Leltározás, archív leltár megtekintése. 

 

SZAKORVOSI JAVASLAT  

• Intézeti orvos és más orvos által kiállított 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
szakorvosi javaslatok rögzítése. 

• Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
háziorvosi igazolás kiállítása 
(közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítása, illetve egyéni gyógyszerkeret 
felülvizsgálat céljából). 

 

JELENTÉSEK  

• Háziorvosok részére B300-as jelentés 
készítése. 

• Más rendszerben készített B300-as jelentéssel 
történő összefűzés. 

 

KÖNYVELÉS  

• Gyógyszer számlák kiállítása. 

• Térítési díj számlák kiállítása. 

• Előtagok használata a különböző 
„számlatömbök” használatához. 

• Archív számlák listázása, számlamásolat 
nyomtatása. 

• Számlák sztornózása. 

• Adóhatósági adatszolgáltatás (készpénzes 
számlák). 

• Elszámolás a gondozottal. 

 

STATISZTIKA  

• Többféle statisztika: szűrés időszak, létszám, 
nemek, változás oka, betegségcsoport, 
osztály, gondnokság szerint. 

• Többféle riport készítése: kor szerint többféle 
csoportosítás, személyi és közgyógy 
igazolványok listája, szakorvosi javaslatok, 
demencia, allergia, gondnokság. 

• Felnőtt és gyermek morbiditás gondozás. 

• BNO statisztika éves bontásban, BNO kódra és 
minden személyre. 

• Eltávozások rögzítése. 

• Távollétről kimutatás készítése. 

• Létszámjelentés. 

• Elhalálozottak listája többféle szempont 
szerint. 

 

ELŐGONDOZÁS  

• Teljes körű előgondozás rögzítése. 

• Előgondozási állapot azonnali áttekintése a 
személy kiválasztását követően. 

• Felvételt nyert személyek adatainak 
importálása a törzskartonba. 

• Többféle lista készítése. 

 

EESZT  

• Az EESZT használata (ellátási adatok, e-Recept, 
e-Beutaló, ambuláns lap beküldése, illetve az 
EESZT-ből orvosi adatok lekérdezése). 

 


