
 

 

 
Mivel több a Dental 4.Office Plus? 

 
 
 
 
 

Új EU Vény nyomtatása 
 

Az új EU receptet bevezető 47/2004. számú (V. 11.) ESZCSM rendelet alapján 2006 júliusától kötelező az új 
recept használata. A módosítás segítségével a felhasználók már az új receptet tudják nyomtatni. 
Természetesen lehetőség van a korábbi recept formátumra történő nyomtatásra is. 

 
 

Nyilatkozatok 
 

Az új Dental Office Plus-ban különböző típusú hozzájárulási nyilatkozatokat szerkeszthet (pl. átadásokhoz, 
sebészeti beavatkozásokhoz, fogfehérítéshez stb.), melyeket aztán kinyomtatva, és beteggel aláíratva 
beszkennelve eltárol a program, akár több évvel később néhány másodperc alatt előkeresve egy esetleges 
reklamációnál igazolhatja a kezelő orvost. 

 
Berendelés felület átméretezhetősége 

 
Lehetőség van arra, hogy a berendelés felületet tetszőleges méretűre nagyítsuk. Így például a recepció 
programban egyidejűleg már háromnál több széket is láthatunk.  

 
 

Betegforgalmi napló módosításai 
 
A betegforgalmi naplóban megjelenik a páciensen elvégzett kezelés időpontja is (óra:perc), amely alapján 
kronológiai sorba is rendezhetőek az elvégzett tevékenységek. Ugyancsak ezen a felületen lehetőség van a lista 
Excelbe történő átemelésére is. 

 
Kör e-mail, csoportos e-mail 

 
A statisztika egyes funkcióval készített listák alapján lehetőség van arra, hogy a pácienseknek – költségkímélő 
módon kör e-mailt, illetve csoportos e-mailt küldhessünk. A kibővített funkcionalitású ReCall modul a 
hagyományos postai körlevelek, levelezőlapok szövegezésén túl az univerzális szűrővel készített címzett-
listában szereplő pácienseknek egy gombnyomással képes elektronikus üzenetet küldeni. A küldött levelekhez 
tetszőleges (akár háttérképet, egyéb képet is tartalmazó) Word-sablon használható, mellyel egyedivé 
varázsolhatja ünnepi üdvözlő leveleit. 

 
Listák sorrendjének megváltoztatása 
 
A státuszfelületről előhívható kezelési listák (kezelési lista, összes lista, globális lista, ill. megvalósítás) időrendi 
sorrendjének megfelelő, illetve azzal ellentétes megjelenítést állíthatunk be.  
 
Logo nyomtatásának lehetősége 
 
A program által nyomtatott dokumentumok esetén beállítható, hogy ezen nyomtatásokon milyen cég logok 
szerepeljenek. 
 
SMS modul előkészítés 
 
Az új Dental 4.Office Plus programhoz kapcsolható új modul segítségével lehetőség van a páciensek egyes 
csoportjainak történő SMS küldésére. A modul használata egyszerű, a Statisztika programrésszel kigyűjtött 
pácienseknek küldhetünk gombnyomásra egy előre megfogalmazott SMS szöveget (Pl. Tisztelt Páciens! 
Emlékeztetjük, hogy holnapra, fogászati kezelésre megbeszélt időpontja van. …) 
 
Magánorvosi Vényjelentés készítése 
 
2005. évi CLXXXII. Törvény és a 330/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet módosításainak megfelelően a 
támogatással rendelt gyógyszerekről nyilvántartást kell vezetni, melyet 2006. július 1-től havonta, az ellátást 
követő hónap 10. napjáig elektronikus formában kísérőjegyzékkel együtt kell megküldeni a területileg illetékes 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár(ak)nak (MEP). A Dental 4.Office Plus tartalmazza a vényösszesítő funkciót, 
melynek segítségével egy kattintással elkészítheti a havi jelentést. 
 


