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Bevezetés

Tisztelt felhasználónk!

Engedje meg, hogy elsőként üdvözlöljük a Nucleus GP Háziorvosi Adatkezelő Rendszer felhasználói
között.
Az Ön által választott szoftvert informatikusok, programozók és gyakorló háziorvosok alkották, hogy egy
a XXI.-ik század lehetőségeinek és követelményeinek megfelelő, és a mindennapi gyakorlatban jól,
kényelmesen és egyszerűen kezelhető rendszert biztosítsanak az új megoldásokra nyitott háziorvosok
számára.
Ez a szoftver a legújabb technikákat és tecnológiákat használva egy hosszú távon is jól, és megbízhatóan
működő, a változó jogszabályi követelményeknek és felhasználói igényeknek gyorsan megfelelni tudó
alkalmazást kínál. A program tervezésekor, fejlesztésekor a bővíthetőség fentartása volt az egyik
kiemelten kezelt szempont. Ezért a szoftver rugalmas adatszerkezete és felépítése lehetővé teszi, hogy
a változtatási igényekre akár napok alatt reagálni tudjunk, valamint bizonyos keretek között akár egyéni
igényeket, testreszabásokat is megvalósíthassunk.
Bizunk benne, hogy termékünk elnyeri az Ön tetszését is, és mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
munkájában sikeres legyen.

A needIT Services Kft. csapata
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A program telepítése

A program hardver és szoftver követelményei
A program futtatásához Microsoft Windows XP (minimum 2. Szervízcsomaggal), Microsoft Windows
Vista, vagy Microsoft Windows 7 operációs rendszerek 32 bites vagy 64 bites vezióját használó
számítógépre van szükség. A program használja a Microsoft .Net 3.5 keretrendszert és a kiválasztott
adatbáziskezelőtől függően, vagy a Microsoft SQL Server 2008 Express, vagy a Microsoft SQL Compact
3.5 programcsomagokat. Ezeknek az összetevőknek a telepítése a Nucleus GP szoftver installálása során
megtörténik, amennyiben még nincsenek a számítógépen.
Ajánlott minimum hardver konfiguráció a program futtatásához:
Windows XP operációs rendszer használata esetén:
- Minimum 512 Megabájt rendszermemória,
- minimum 1 GHz-es központi processzor,
- minimum 1027x768 képpont megjelenítésére alkalmas kijelző.
Windows Vista vagy Windows 7 használata esetén:
- Minimum 1 Gigabájt renszermemória,
- minimum 1.5 GHz-es processzor,
- minimum 1027x768 képpont megjelenítésére alkalmas kijelző.
Valamint a megfelelő méretű tárterület a merevlemezen az adatok tárolására. Egy 2000 kártyával
rendelkező praxis esetén ez kb. 500-700 Megabájt adatmennyiséget jelent 4 év alatt, a csatolt
dokumentumokat nem számolva.

A telepítés menete
A program telepítéséhez az internetről letöltött NucleusGPSetup.exe alkalmazást kell elindítania. Az
índítás után a következő ablak fogadja:
A ’Tovább’ gombra kattintva folytatódik a telepítés.
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Üres adatbázis fájl létrehozása: Amennyiben nem kérte a régi szoftverében tárolt adatainak
konvertálását, vagy, a programot kipróbálás céljából telepíti, ezzel az opcióval hozhat létre egy üres
adatbázis fájlt a számítógépén. Amennyiben kérte a régi adatok konvertálását, vagy már rendelkezik egy
használatban lévő Nucleus GP adatállománnyal, vegye ki a pipát az összetevő neve mellől, és ne
telepítsen új adatállományt.
Demó licenszkulcs létrehozása: Amennyiben kipróbálás céljából telepíti a programot, ezzel az opcióval
hozhat létre egy licenszkulcsot amit a szoftver használatához szükséges. Demó licenszkulcsal a program
csak korlátozott ideig működik, valamit vények írására, TAJ szám ellenőrzésre, és jelentések
benyújtására a szoftver nem lesz alkalmas. Megvásárol termékhez a licenszkulcsot elektronikus úton
juttatjuk el Önnek, vagy a konvertált adatállomány telepítésével egy időben kerül az Ön gépére.
Indító ikonok létrehozása, és elhelyezése az Asztalon: Ezzel a pontal tudja a program indításához
szükséges ikonokat létrehozni a számítógépén. Használata ajánlott, csak gyakorlott felhasználók töröljék
ezt az opciót.

Telepítési helyek választása: az összetevők kiválasztása utáni két ablakban (amennyiben az adatbázis
telepítése nem volt kiválasztva, a második nem jelenik meg) a program telepítésének célkönyvtárát lehet
megadni. A program telepítési helyének célszerű megtartani a telepítő által felkínált lokációt, az
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adatbázis helyének megadásakor figyeljünk arra, hogy lehetőleg a napi biztonsági mentésben is szereplő,
elegendő szabad hellyel rendelkező könyvtárat válasszunk ki.

A továbbiakban a program telepítése automatikusan megtörténik. Amennyiben a telepítés során nem
lépett fel hiba a második képen látható ablakot kell látnunk. A Befejezés-re kattinta hagyhatjuk el a
Nuclues GP telepítőjét. Ekkor az Indítópulton, vagy az Asztalon meg kell találnunk a szoftver indító
ikonjait.

Amennyiben a telepítés során hibát tapaszal vegye fel a kapcsolatot a needIT Services Kft.
Ügyfélszolgálatával!
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A program működése

A program felhasználói felületének elemei
Amennyiben egyetlen karton vagy irat sincs nyitva a programból csak a Nucleus GP Indítópult v.
menüsor, valamint a taszkbár értesítési területén (a képernyő jobb alsó sarkán) lévő Nucleus GP ikon
látszódik.

A menügombok funkciói
Új előre definiált vagy szabad szövegű keresés indítása, statisztikák lekérése valamit a
rendszeres jelentések elkészítése és feladása az e-Jelentés rendszeren.
Ezzel a gombbal nyithatjuk meg a törzskartonokat. Lenyomásakor először a betegválasztó
ablak ugrik elő, majd a kiválasztott beteg törzskartonja.
Ezzel a gombbal rögzíthetünk egy új vizsgálatot vagy megjelenést. Lenyomásakor először a
betegválasztó ablak urik elő, majd a kiválasztott beteghez egy új vizsgálati lap nyílik.
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Új irat készítése a programban tárolt iratminták (igazolások, formanyomtatványok stb.)
alapján. Lenyomásakor először az iratminták listájából választhatunk, majd beteg
kiválasztása után megnyílik az iratszerkesztő ablak.
Ezzel a gombbal kezdhetünk egy keresést a BNO és a gyógyszertörzsben. Használatához
nem kell aktív, megnyitott betegnek lennie.
Ezzel a gombbal a program álatl karbantartott naptárhoz férhetünk hozzá. A naptárban
találhatjuk meg a napi eseményeket (betegforgalmi napló, táppénzes napló) valamint a
előjegyzéseket és figyelmeztetéseket.
A program beállításainak megváltoztatását lehetővé tévő konfigurációs ablak megnyitása.
Itt lehet beállítani a nyomtatási paramétereket, felhasználói adatokat, valamint a program
megjelenésére vonatkozó lehetőségeket.
Ezzel a gombbal léphetünk ki a Nucleus GP programból.

A taszkbár ikon funkciói
Néhány funkciót a taszkbár értesítési területén lévő ikonról lehet elérni. Ezek a funkciók a következők:

Az egyes menüpontok részletes leírásai a további fejezetekben lesznek megtalálhatóak.
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A kartonok felépítése
A program használata során a hagyományos Windows-os ablakok mellett speciális ablakokkal is
találkozhatunk. Ezek a kartonok, amiken a betegek és vizsgálatok adatait jeleníthetjük meg. Ezen
kartonok működése némiképp eltér a megszokott ablakok működésétől.

Az egyes kartonok kitöltési útmutatói a további fejezetekben lesznek megtalálhatók.
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A program beállítási lehetőségei
Az első indítás
Ha a program telepítése során üres adatbázis létrehozására nem került sor, a legelső indításkor a
program az alábbi üzenetet mutatja:

A Nucleus GP program egyfelhasználós verziója esetén az adatbázis típusának a „Microsoft SQL Compact
3.5” –t kell kiválasztani. Ezek után az adatbázis fájlt kell megmutatni a programnak. Ezt az “Adatbázis
helye:” pontban a “Tallóz” gombra kattintva tudjuk megtenni. Ekkor egy új ablak jelenik meg, amiben a
számítógépünk könyvtárai és fájlai közül kiválaszthatjuk a szükséges adatbázis fájlt. A fájl kiterjesztése
általában .sdf, ami a Microsoft SQL Compact fájlokra utaló végződés.

Amennyiben a megfelelő állományt választottuk ki, a “Csatlakozás az adatbázishoz” gombra kattintva,
egy a csatlakozás sikerességét jelző üzenet jelenik meg a képernyőn.
Többfelhasználós, hálózatos üzemmódban az
adatbázis típusa „Microsoft SQL Server 2008
Express” lesz. Az adatbázis telepítését minden
esetben a needIT Services Kft. szakembere
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végzi el. A kliensek adatbáziskapcsolati paramétereinek megadásakor a telepítéskor közölt információkat
(szerver név, adatbázis név) kell használni.
Ha a kiválasztott állomány nem egy Nucleus GP adatbázis, vagy a megadott állomány vagy központi
adatbázis már egy a sajátunkétól különböző licenszkulccsal aktíválásra került, a csatlakozás nem jöhet
létre. Erről egy hibaüzenet formájában értesítést kapunk.
Ha a saját adatállományához nem sikerül kapcsolódni kérjen segítséget a needIT Services Kft.
Ügyfélszolgálatán.
A sikeres adatbázis kapcsolat után, az első indítás során szükséges lesz a megfelelő licenszkulcs
hozzárendelésére az adatbázisunkhoz és a telepített szoftverünkhöz. Erről az alábbi üzenet tájékoztat
minket.

A “Beállítások” ablak “Szolgáltató” fülén a “Licensz fájl betöltése” gombra kattintva a már megismert
fájlkereső ablak fogad minket. Ennek segítségével kell kiválasztani a programhoz kapott licenszfájlt (vagy
kipróbálás esetén a telepítéskor felmásolt demo licenszfájlt). A licenszfájlok általában .lic kiterjesztéssel
rendelkeznek.
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Amennyiben a megfelelő fájlt választottuk ki, a szolgáltatora vonatkozó adatok megjelennek az ablak
mezőiben.

Az adatokat fontos leellenőrizni! Amennyiben nem a megfelelő adatokat találjuk a mezőkben, vagy a
licenszfájl betöltése egyáltalán nem sikerül, vegye fel a kapcsolatot a needIT Services Kft.
Ügyfélszolgálatával.
A “Beállítások” ablak ugyanezen fülén kell megadni az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó egyébb
adatokat, mint a szolgáltató címe és telefonszáma. Ezeket az adatokat fontos megadni, mivel a program
az egyes iratok kitöltéséhez innét fogja venni az információkat.
Ugyancsak ezen a fülön kell megadni az OEP rendszereiben használatos felhasználói azonosítókat és
jelszavakat. Ezek a rendszerek a TAJ ellenőrzés és az e-Jelentés rendszerek. Habár alapesetben a
felhasználói azonosító és jelszó megegyezik mindkét rendszerben, mégis be kell állítani mindkét helyen.
Az azonosítók és jelszavak elmentése az „OJOTE felhasználó és jelszó mentése” valamint az „eJelentés
felhasználó és jelszó mentése” gombok használatával lehetséges.
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A felhasználói felület beállítási lehetőségei

A kartonok skálázhatóságával bármilyen felbontású képernyőn, bárki számára megfelelő megjelenést
kaphatunk, a kisebb betűs de tömörebb ábrázolástól a gyengébben látók számára is jól olvasható
nagyméretű képig.
Az adatok tárolásával kapcsolatos beállítások
Az “Adatbázis” fülön találhatóak az adatok tárolásával kapcsolatos beállítási lehetőségek és funkciók.

14

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

Az adatbázis kiválasztásának módját és az adatbázishoz való csatlakozás menetét a korábbiakban már
ismertettük. (ld. Az első indítás fejezet)
Az adatbázisok használata során a biztonságos működtetéshez fontos a megfelelő karbantartások
elvégzése. Ezek a karbantartási feladatokhoz tartozik az „Adatbázis újrarendezése” opció is. Erre azért
lehet szükség, mivel a használat során az adatbázis fájlban tárolt adatok nem megfelelően rendezett
formába kerülhetnek, és ezzel a program bizonyos fukncióinak működése lelassulhat; vagy az adatbázis
az indokoltnál több helyet foglalhatnak el.
Ezt az opciót lehetőleg csak akkor használjuk, ha konkrét teljesítménycsökkenést tapasztalunk, vagy erre
az Ügyfélszolgálat kifejezetten kéri a felhasználót.
Az adatbázis mentés készítése nagyon fontos teendő. Ezzel kerülhetjük el a hardver meghibásodásából
adódó adatvesztést. A mentésre egy elhetőség, hogy a “Beállítások” ablak “Adatbázis” fülén az
“Adatbázis helyi mentése” gombot használjuk. Az egyfelhasználós verzió esetén a mentés során a
használt adatbázisról egy másolat készül, míg az SQL Server Express adatbáziskezelő használatakor az
on-line adatbázisról a telepítéskor megadott könyvtárban egy off-line kivonat. Az egyfelhasználós verzió
esetében a másolatot az eredeti helyére visszatöltve a rendszer azonnal üzemkész a korábbi adatokkal,
de a SQL Server Express mentésének visszaállításához a needIT Services Kft. Ügyfélszolgálatának
segítségét kell kérni.
Itt fontos megjegyezni, hogy a mentésünk csak akkor lesz tejes értékű, ha az az adatbázis tárolási
helyétől különböző meghajtóra történik. A legideálisabb eszköz erre egy USB kulcs, vagy egy külső
merevlemez, eseteg egy másik számítógép. Ha használunk a számítógépen valamilyen biztonsági
mentést végző programot, akkor ne felejtsük el a Nucleus GP adatbázis fájlt vagy az off-line adatbázis
kivonatot is a védett adatok közé betenni. Az egyfelhasználós rendszer aktíb adatbázisait csak akkor
tudjuk közvetlenül lementeni ha a mentés megkezdése előtt a Nucleus GP rendszerből kilépünk.
Ha használni kívánjuk a Nucleus GP rendszer dokumentum kezelő képességeit a “Dokumentum arhívum
helye” pontban meg kell adnunk azt a könyvtárat, ahová a program az arhívált dokumentumjainkat fogja
elhelyezni. Az arhívált dokumentumok mentésére ugyanazok az irányelvek érvényesek mint az
adatbázisunkra.
Az „Adatbázis” fülről érhetőek el a sablon szövegek, dokumentum sablonok, receptsablonok valamint a
magisztrális készítmények karbantartását lehetővé tévő ablakok is. A sablonok használatával az egyes
adatbeviteli feladatokat lehet felgyorsítani olyan módon, hogy a gyakran használt szövegeket felvive,
azokat később egy felugró ablakon lévő listáról egy-két egérkattintással, vagy billentyűleütéssel lehet
bevinni.
Ugyancsak itt érhető el a felhasználói makrók szerkesztése is. A makrók használatát és szerkesztését egy
későbbi fejezetben tárgyaljuk.

15

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

Sablon szerkesztőablakok
A fenti ábrán a bal oldali ablak mutatja szövegsablonok szerkesztőablakát. A szövegsablonokat
program majd minden beviteli mezőjében használhatjuk. Ezeket a bal oldali „Lista neve:” felsorolásban
láthatjuk. Itt kiválasztva a jobb oldalon feltűnnek a listához tartozó sablon szövegek. A táblázatos
szerkesztő mezőkben egyszerüen lehet a szövegeket átírni, új sort rögzíteni, vagy a nem kívánt sorokat
törölni. A törlés a sor kiválasztása után a billentyűzet DEL gombjának leütésével történik.
A sablonok lehetnek egy, vagy kétszintűek is. Kétszintű sablon
például a rizikófaktorokhoz tartozó, ahol az első szint a rizikófaktor
megnevezését, a második a hozzárendelt értéket, leírást
tartalmazza.

Fontosabb sablon nevek:
 Ált_Allegiák: a program által használt allergiák megnevezései.
 Dok.típusok: a dokumentumkezelőben használható kategóriák megnevezései.
 Dózis:
a recepteken használt dózisok.
 Saját BNO-k
saját BNO lista.
 STATUS_...
a státusz- vizsgálati lapokon használható státusz szövegek.
 NEG_STATUS a viszgálati lapokon használható negatív státusz szövegek.
 Oltóanyag
oltóanyagok megnevezései az oltóanyag számokkal együtt.
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A “Sablon szerkesztőablakok” ábra jobb oldali képe mutatja dokumentum sablonok
szerkesztőablakát. Az ott megadható szövegelemek, a dokumentumok írásakor használhatóak fel,
amivel az egyes dokumentumok elkészítéséhez szükséges időt lehet lerövidíteni. A dokumentum
sablonok szerkesztésekor az alapvető szövegformázási eszközöket is használhatjuk.
A szerkesztőablak “Új sablon” gomjának használatával kezdhetjük az új sablon szerkesztését, vagy a
meglévő sablonok listájából kiválasztva módosíthatunk azon. A szerkesztés bejefezése után a “Sablon
mentése” gombbal kell az új vagy módosított tartalmat elmenteni. Egy meglévő sablon szerkesztésekor,
ha a sablon nevét átírjuk és elmentjük a sablont, a régi felülírása helyett egy új sablont hozunk létre. A
nem kívánt sablonok törlése a “Sablon törlése” gombbal lehetséges.
A magisztrális receptek szerkesztése a dokumentumokéval megegyező módon történik.
A receptsablonok használata:

A program használata során lehetőség van a leggyakrabban használt receptek receptsablonokban
történő rögzítésére, amely sablonokat a gyógyszerek felírásakor egyetlen egérkattintással elérhetjük. A
receptsablonokban a recept valamennyi általános adata megadható (gyógyszer neve, adagolása, BNO,
jogcím stb.). A sablonok elmentése, módosítása, törlése a dokumentumsablonokkal megegyező módon
történik.
A nyomtatók beállításai
A megfelelő nyomtatási eredmény eléréséhez – különösen a vény nyomtatás során – szükséges a
nyomtatási paraméterek pontos beállítása. Ezeket a paramétereket a “Beállítások” ablak “Nyomtatók”
fülén találhatjuk.
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Programban lehetőség van különböző nyomtatókat használni a vények és az iratok nyomtatására, így
nem kell papírt cserélni a nyomtatónkban, ha a vények nyomtatása közben egy - egy egyéb iratot,
dokumentumot (pl. beutaló) is szeretnénk kinyomtatni. A nyomtatókat az alapértelmezett vény– és
iratnyomtató pontokban kell megadni, úgy hogy a legördülő listából kiválasztjuk. A nyomtatókat
ugyanazon a néven fogjuk megtalálni mint a nyomtatásvezélő ablakban.
Mivel az egyes nyomtatók más alapértékekkel (pl. margó nagyság) és lapkezelési móddal
rendelkezhetnek, szükség lehet a nyomatatáskor használt vény vagy papír laphelyzetének megadására,
valamint a nyomat pozícionálására a lapon belül. Ezeket az értékeket a „Nyomtatók paraméterei”
pontban lehet beállítani.

Egyes nyomatókon nincs lehetőség az egyedi lapméret megadására, vagy nem veszik figyelembe azt.
Ilyen nyomtatókon az alapértelmezett A4-es lapon elfoglalt helyét kell megadni a vény nyomtatáskor
használt eltolási értékeknek. Nagyobb hardveres margókkal dolgozó nyomtatóknál az eltolások mínusz
értéket vesznek fel, hogy a margók miatti elcsúszásokat korrigálni lehessen. Normál A4-es lapra történő
iratnyomtatáskor általában nincs szükség a nyomtatási origó megváltoztatására.
A fekvő laphelyzetű vény nyomtatásának kalibrálásakor tapasztalhatjuk, hogy a kinyomtatott tesztábra
egyáltalán nem látszik a recepten. Ez azért fordulhat elő, mert a nyomtató virtuálisan továbbra is A4-es
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papírmérettel dolgozik, és a fekvő helyzetű vényünket a “virtuális papír” alsó végére helyezi el. Ilyenkor
célszerű a további tesztnyomtatást A4-es papírra elvégezni, hogy a lapon belűli pozíciót könnyen
maghatározhassuk. Úgy kell beállítani a pramétereket, hogy egy ehhez hasonló eredményt kapjunk:

Ezután vissztérhetünk az igazi receptre való nyomtatáshoz, hogy a további finomhangolást
elvégezhessük. Jól beállított receptnyomtatásnal a jogcímeket jelölő X-ek pontosan a négyszögbe esnek.
A teszt vényen az X a normatív támogatást kijelölő négyszögben kell, hogy legyen. Ha nem így van, akkor
az X bal felső sarkának és a normatív jogcím négyszögének bal felső sarka közötti távolságot kell
megmérni vonalzó segítségével. A miliméterben megkapott eredmény négyszeresét kell bevinni a
konfigurációs oldal megfelelő helyére.
Ha már a tesztnyomtatás a megfelelő eredményt adja, az OK gombra klikkelve menthetjük el a
beállításainkat.
Az egészségügyi szolgáltató és a felhasználók adatainak beállítása
Az egészségügyi szolgáltató adatainak beállítását már a szoftver licensz konfigurálása során tárgyaltuk. A
szolgáltatóra vonatkozó alap adatok (a szolgáltató neve, azonosítója, ÁNTSZ engedélye száma, és az
országos nyilvántartási száma) a licenszfájlban vannak eltárolva és a felhasználó által nem
módosíthatóak. Ha ezen adatok bármelyike megváltozik, kérjük vegye fel a kapcsolatot a needIT Services
Kft. Ügyfélszolgálatával, az új licenszfájl elkészítése végett.
A szolgáltató egyéb adatai, mint a székhelye, vagy telefonszáma bármikor megváltoztathatóak.

Szintén a „Szolgáltató” fül alatt kell megadni az
OEP on-line jogviszony-ellenőrző és az e-Jelentés
rendszeréhez használatos felhasználói azonosítót
és jelszót.
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Ezek a rendszerek a TAJ ellenőrzés és az e-Jelentés rendszerek. Habár alapesetben a felhasználói
azonosító és jelszó megegyezik mindkét rendszerben, mégis be kell állítani mindkét helyen. Az
azonosítók és jelszavak elmentése az „OJOTE felhasználó és jelszó mentése” valamint az „eJelentés
felhasználó és jelszó mentése” gombok használatával lehetséges.
Az háziorvos és az asszisztens adatait, valamint az esetleges helyettesítésre vonatkozó információkat a
„Beállítások” ablak „Felhasználók” fülén lehet megadni.

Az adatok pontos megadása nagyon fontos, mivel a jelentésekben is szerepelnek ezek az információk. A
1.2.4.1-es verziótól kezdve a szakvizsgákat nem lehet kézzel kijelölni, hanem az OEP által közzétett
adatbázis tartalma szerint kerül megjelölésre.
Ha a konfigurációs ablakban bejelentkezési jelszót is megadunk, akkor a program az elindulásakor
lehetővé teszi, hogy a programmal dolgozó felhasználókat megkülönböztessük, valamint
megakadályozza, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá a programhoz.
A bejelentkezési jelszó megadásához vagy megváltoztatásához a kívánt karaktersorozatot a megfelelő
felhasználó adatai mellett álló „Bejelentkezési jelszó” és az „Ellenőrzés” mezőkbe kell begépelni és
utánna a „Jelszócsere” gombra klikkelni. Üres karaktersorozat megadása a jelszó törlését jelenti.
Ez elsődleges orvos helyettesítése esetén a helyettes orvos pecsétszámát és nevét a “Felhasználók”
oldalon kell beállítani. Ilyenkor az elsődleges felhasználó jelszavának konfigurálása kötelező. Célszerű a
helyettes orvos jelszavának beállítása is, így biztosíthatjuk, hogy csak az a személy tud a programba
belépni, akivel a jelszavat közöltük.
A jelszavak engedélyezése esetén a bejelentkezésnél egy, a felhasználó kiválasztására és a jelszó
megadására szolgáló ablak jelenik meg.

20

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

A legördülő menüben a konfigurált felhasználók közül választhathatunk. A jelszó mezőben kell megadni
az előre beállított titkos azonosítót.
A jelszó megadásával háromszor próbálkozhat, utánna a program automatikusan leáll, de az újraindítás
után ismét próbálkozhat. Amennyiben a jelszavát elfelejtette nem fog tudni belépni a programba. Ilyen
esetben kérjük értesítse a needIT Services Kft. ügyfélszolgálatát.
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A kartonok kitöltése
Új beteg felvétele
A menübár „Új beteg” gombjával lehet egy új betegkartont rögzíteni. A gombra klikkelve először azt kell
megadnunk, hogy az új karton saját betegé (akinek a kártyája nálunk van) vagy ambuláns betegé lesz-e.
A kétfajta karton rögzítése alapvetően megegyezik, a kartonokban csak a személyi azonosító
megadásában van különbség, de az ambuláns kartonok nem kerülnek lejelentésre, és az ambuláns
kartonokhoz nem tartozik regiszterszám sem.
Az új betegek rögzítése az személyes adatok megadásával kezdődik.

A karton mezőinek értelemszerű kitöltése után a „Mentés” gomban lehet az új kartont elmenteni. Ha a
karton kitöltése hiányos, a karton nem menthető el. Amennyiben a beteg magyar Társadalombiztosítási
Azonosító Jellel nem rendelkezik, vagy csak Európai Uniós egészségbiztosítási kártyát rögzítünk, a TAJ
mezőbe 000 000 000 –t kell írni. Ezután a kártya már elmenthetővé válik.
A kartonok kitöltése során több helyen kaphatunk segítséget. Ezen segítségek elérése általában az F1 és
F2 funkciógombok lenyomásával lehetséges.
Például a személyes adatok megadásánál a születési hely mezőben ha a település első 3 karakterét már
beírtuk, az F1 gomb lenyomására egy előugró ablakban az összes település neve megjelenik, amik a
megadott karakterekkel kezdődnek.

A listából a billentyűzet vagy az egér segítségével gyorsan választhatunk, és így az adatbeviteli
feladatokat felgyorsíthatjuk.
A mentés során lesz a betegre vonatkozó regiszterszám hozzárendelve a kártyához. Amennyiben
ambuláns beteget rögzítünk, a regiszterszám helyére „Ambuláns” jelzés kerül.
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Az új ambuláns beteg rögzítésekor meg kell adnunk a személy azonosítására szolgáló irat adatait, vagy
amennyiben ez nem lehetséges, akkor ennek okát. Az azonosítás történhet pl. Magyar TAJ szám vagy
külföldi beteg esetében útlevél, esetleg Európai Uniós egészségbiztosítási kártya alapján. A Magyar TAJ
számot a megfelelő mezőbe begépelve, az útlevélszámot a legördülő menüből a 3-as pont kiválasztása
után a menü melletti mezőbe beírva adhatjuk meg. Az Európai Uniós egészségbiztosítási kártyák
rögzítése a “8 – EU Card” gombra klikkelve lehetséges. Ismeretlen beteg esetén az okokat a legördülő
menüben kell beállítani.

Ha nem rögzítünk Magyar TAJ számot, akkor a TAJ szám megadására szolgáló mezőbe “000 000 000” kell
írni.
Európai Uniós kártyával rendelkező
betegnél a kártyát olyan formában kell
rögzíteni, mint ahogyan a valódi kártyán
is látjuk. A csillagokkal övezett részbe az
ország kétbetűs kódját kell beírni (az F1
leütésével egy lista jelenik meg a
lehetséges kódokkal), a többi helyre
pedig azon adatokat amit a mező neve
is jelez.
Az európai kártyákon a dátumokat
nap/hónap/év (nn/hh/éééé) formátumban kell megadni.
Miután elmentettük az új saját vagy ambuláns beteg adatait, a program hozzárendeli a következő
regiszter számot és lehetővé válik a többi adat megadása is.
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A beteg személyes adatainak rögzítése

Az „személyes adatok” fülön lehet rögzíteni a lakcímeket, elérhetőségeket, munkahelyre vonatkozó
adatokat, valamint a jogosítvány adatait és a közgyógyellátási státuszt. A lakcím rögzítésekor az
írányítószám beírása után a település neve automatikusan megjelenik. Ha az adott irányítószámhoz több
település is tartozik, akkor a település mezőben az F1-et lenyomva megkapjuk azok listáját, és
választhatunk közülük.

A 12 éven alluli gyermekek törzskartona némileg eltér a felnőttek törzskartonától. Azokon az
elérhetőségi adatok és a jogosítvány adatok helyett a gondviselők adatait kell rögzíteni. Ez a gyermek
betegsége esetén a gondviselők táppénzre vételét fogja majd egyszerüsíteni, amellett, hogy rögzítésre
érdemes, fontos információról van szó.
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Az alapstátuszok, kórelőzmények rögzítése

Az törzskarton alapstátusz oldalán van lehetőség a karton felvétele idején, vagy megújításakor észlelt az
ellátott személy egészségi állapotára vonatkozó adatok megadására. Az egyes területek, szervek
státuszának megadásakor a szabadon rögzíthető szöveges státusz mellett, az F1 billentyű leütésére az
előre definiált sablonok listája jelenik meg az adott szervre, területre vonatkozóan, ezzel is egyszerűsítve
a karton kitöltését. Úgyanígy a rizikófaktorok listájának töltésekor, az F1 a sablonokból enged választani.
A lista típusú beviteli mezők kitöltéséhez a változtatni kívánt mezőre duplán kattintva jelenik meg a
szerkeszthető szövegdoboz. A listából sort törölni, a sor kijelölésével, majd a „DEL” billentyű leütésével
lehet.
A gyermek törzskartonok az alapstátuszban is eltérnek a felnőtt kartonoktól. A gyermek kartonokon az
életkorhoz kötött státusz és epikrízis adatok rögzíthetek és bármikor visszakereshetőek,
megtekinthetőek. Az egyes kartonok, az életkori sajátosságoknak és a szakmai irányelveknek
megfelelően kerültek kialakításra. Az egyes státuszok között a bal felső sarokban található legördülő
menü segítségével lehet választani, de a karton megnyitásakor mindíg az utolsó kitöltött státuszlapot
mutatja.
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A makrók használata tovább egyszerüsítí a kartonok kitöltését, mivel a makrókkal több műveletet lehet
egyetlen kattintással elvégezni. Egy ilyen lehetőség például a normál alapstátusz töltése a makró
segítségével. Ekkor valamennyi beviteli mező kitöltésre kerül egy előre definiált sablon szerint, és csak az
eltéréseket kell külön rögzíteni.
Az alapstátusz oldalon meg lehet adni a laborvizsgálatokhoz (vérkép, vizelet stb.) tartozó kiindulási vagy
normál állapotot is.
A makrók használatával és a laboreredmények kézi, és automatikus rögzítésének lehetőségeivel a
későbbiekben fogunk foglalkozni.
A törzslap következő oldala a kórelőzmények rögzítésére szolgál. Itt lehet megadni a fontosabb korábbi
betegségeket, a krónikus betegségeket, a korábbi kórházi kezelésekre vonatkozó adatokat, és a személy
allergiáit is, valamint itt jelennek meg a beteg gondozási adatai is.

A szöveges kórelőzmények és az allergiák listája szintén támogatja az F1-re felbukkanó sablonok
használatát.
A betegség neveket és BNO kódokat használó listáknál kétfajta segítséget is kaphatunk. Az egyik, ha a
betegség neve vagy a BNO kódja mezőkben beírjuk a név vagy kód egy részletét (általában min. 3 betű)
és lenyomjuk az F1 gombot,
akkor a felugró listában
azok a kódok és nevek
fognak szerepelni, amikben
a
beírt
szövegrészlet
szerepel.
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A másik segítség az F2 leütésére felugró teljes BNO lista:

Ekkor az F2 leütésére a teljes BNO főcsoport lista megjelenik, ahol a csoportból az Enter leütésével, vagy
az egérrel tudunk választani. A csoport kiválasztása után a csoportba tartozó alcsoportok, majd a
tényleges BNO kódok listája jelenik meg. A felugró ablakok egymás mellett fognak elhelyezkedni. Ha
végül kiválasztottuk a keresett BNO kódot, arra Enter-t ütve, vagy ráklikkelve a kód és a betegség neve a
megfelelő oszlopba másolódik.
Gondozást elkezdeni csak vizsgálati lapon lehet, viszont a megszűnését, megszűnésének idejét és módját
a törzslapon kell bejegyezni.
A kórházi kezelések lista „Intézmény” mezőjéhez is tartozik kereső funkció. Itt az F2 lenyomásával
érhetjük el azokat a listákat, amikben a BNO kereséshez hasonlóan tallózhatunk az intézmények között.

Mindegyik listára igaz, hogy az oszlopok között a TAB billentyűvel is tudunk mozogni, miután az egyik
mezőt aktíváltuk a dupla egérklikkeléssel.
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Családi anamnézis felvétele
A családtagokkal kapcsolatos egészségügyi adatok felvétele a törzskarton családi anamnézis fülén
történik. Itt bármennyi családtag adatait rögzíthetjük, és a családtagokhoz tartozó betegséglista hossza
sincs korlátozva.

A családi anamnézisek rögzítésekor, a „Családi név” mezőben az F2 billentyűt leütésével a betegkereső
ablak nyílik fel, és lehetővé válik a praxisban nyilvántartott személyek közötti keresés. Ez akkor hasznos,
ha a betegnek akinek a családi anamnézisének rögzítése történik, a rokonai is a praxisban vannak, mert
ilyenkor minden releváns adat automatikusan a helyére másolódik (név, születési idő, krónikus
betegségek stb.)
Egészségügyi életút
A törzskarton további lapjain az ellátott személy egészségügyi történetének adatai találhatóak meg.

A „Kezelések” fülön a megjelenések listájában a személy a programban rögzített megjelenései, vizsgálati
lapjai találhatóak meg, valmint itt található az oltási összesítő és a legutóbbi szűrések listája is. A
megjelenések lista sorára duplán rákattintva a kiválasztott vizsgálati lap megnyílik. A vizsgálatok a
listában időben visszafelé jelennek meg, tehát a legutolsó megjelenés található az első helyen.
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Alapesetben az oltások és a szűrések rögzítése a vizsgálati lapkon történik majd, mivel azok
megjelenéssel is járnak, de az oltások rögzítésére – vizsgálati lap nélkül – a törzskartonon is nyílik
lehetőség. Az oltások részben az „Új bejegyzés” gombra kattintva egy adatbeviteli ablak nyílik meg, ahol
az oltás adatai rögzíthetőek. Az oltóanyag neve mezőben az F1 gomb leütésével a sablonok között
szerkeszthető listából választhatjuk ki a beadott oltóanyag nevét.
Ezen a lapon találhatú “Új vizsgálat” és “Új nővérnapló-bejegyzés” gombokkal is kezdhetünk új
vizsgálatokat.
A megjelnések lista egy sorát kiválasztva és az F3 billentyűt leütve a kiválasztott vizsgálati lap kivonatát
jeleníthetjük meg, anélkül, hogy a vizsgálati lapot ki kellene nyittatni. A kivonat tömören tartalmazza az
adott megjelenéshez tartozó adatokat.

A “Naptárbejegyzések” gomb a betegre vonatkozó
naptárbejegyzéseket gyűjti ki és jeleníti meg egy
táblázatban:
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A „Gyógyszerelés / Dokumentumok” lap az állandó gyógyszerel, segédeszközök, kezelések listáját
tartalmazza. A gyógyszerelés adatait módosítani, új állandó gyógyszert, segédeszközt felírni ezen a lapon
nem lehet, viszont innét lehet a közgyógyellátási jogosultság kérvényezéséhez, felülvizsgálatához
szükséges háziorvosi igazolást kinyomtatni.
A program színkódolással jelzi, ha az adott recepthez tartozó szakorvosi javaslat lejárt (piros szín) vagy
30 napon belül le fog járni (sárga szín). A lejáratra vontatkozó információk a beteg egyéni naptárában,
valamint a teljes naptárban is jelzésre kerülnek.

Dokumentumok kezelése, arhívum
A program segítségével az törzskartonhoz és a vizsgálati lapokhoz különböző dokumentumokat lehet
csatolni. Ezek a dokumentumok bármilyen, elektronikus formában, fájlként meglévő adatok lehetnek.
Például képek, beszkennelt iratok, Microsoft World, Excel dokumentumok, PDF fájlok stb. Ezzel a
funkcióval az ellátott személy összes adatai egy helyen, rendszerezetten kezelhetőek. A fájlok nem a
központi adatbázisban, hanem speciális tömörített mappában kerülnek eltárolásra. Az arhív fájlok helyét
a „Beállítások” ablakban lehet meghatározni. A fájlok hozzáadása rendkívül egyszerű módon, a „ragadd
meg és dobd” technikát használva adhatók hozzá az arhívumhoz. Így a Windows Intézőjéből is
közvetlenül átrakhatóak.

A dokumentum listában a NucleusGP programmal készült és elmentett dokumentumok kék színnel, a
beolvasott dokumentumok pedig fekete színnel jelenntek meg. A beutalókhoz tartozó dokumentumok
itt nem, csak a vizsgálati lapokon a beutalók listájából törölhetőek, amennyiben a havi jelentést még
nem készítettük el.
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Dokumentumok beolvasása, szkennelése

A NucleusGP rendszer közvetlenül képes szinte valamennyi lapolvasó (szkenner) kezelésére. A gyors
beolvasás elősegítésére számos előre definiált beolvasási móddal rendelkezik a program. A
”Dokumentum beolvasása” ablak “Eszközválasztás” gombjával választhatunk a számítógépen telepített
lapolvasók közül. Ez után a beolvasandó dokumentumnak legjobban megfelelő beolvasási módot kell
megadni. Az előre definiált módozatok közül a fekete-fehér irat a leghelytakarékosabb, de nem minden
irat beolvasására megfelelő. Zárójelentések, szakorvosi javaslatok beolvasására leginkább a
szürkeárnyalatos irat javasolt. A színes fénykép és irat csak fényképek és olyan iratok beolvasására
javasolt, ahol fontos a színek megőrzése is. Ha az előre definiált beállítások az adot dokumentumhoz
nem megfelelőek, akkor válasszuk az “Egyéni beállítások” opciót. A program támogatja az automatikus
lapbehúzóval rendelkező szkennereket is.
A dokumentum beolvasásakor megadhatjuk a dokumentum dátumát, típusát, valamint egy rövid leírást,
amiket a dokumentummal együtt rögzíteni akarunk.
Az adatok megadása után az “Új oldal(ak) beolvasása” gombbal indíthatjuk a szkennelést. Egyszerre vagy
egymás után több oldalt is beolvashatunk, amiket egy dokumentumba szeretnénk elmenteni. Az oldalak
sorrendjét a “<” és “>” gombokkal változtathatjuk meg, valamint ki is törölthetjük a nem kívánt oldalakat
és új oldalt is olvashatunk be helyettük.
Ha a szkennelés és az adatok megfelelőek a “Dokuemtum mentése” gombbal helyezhetjük el az új
dokumentumot az arhívumban.
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Laborkartonok
A laboratóriumi vizsgálatok nyilvántartására használhatóak a laborkartonok.

A kartonon az egyes laboreredmények áttekinthető, táblázatos formában jelennek meg. A programban
bármennyi laborvizsgálat eredményét eltárolhatjuk. Az eltárolt adatokat a vágólapon keresztül
táblázatkezelő programba is átemelhetjük, valamint az adatokat grafikonon is ábrázolhatjuk.
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A karton tartalmát minden beteghez egyedi módon szerkeszthetjük meg.
Ezzel azt lehet elérni, hogy csak azok a viszgálatok jelennek meg a
betegek laborkartonján amelyek az adott beteg számára relevánsak. Ez a
funkció a „Laborkarton testreszabása” gomb lenyomásával érhető el.
Ekkor egy kiválasztó lista jelenik meg, ami az egyes vizsgálatokat
tartalmazza szakmai csoportosításban. A kartonon megjeleníteni kívánt
vizsgálatok mellé pipát rakva, a elrejteni kívántak mellől eltávolítva
történik a testreszabás. A kiválasztást az “OK>>” gombbal menthetjük el.
A testreszabás a karton bezárása és újranyitása során is megőrződik, de
csak az adott paciensre lesz érvényes.
Az egyes vizsgálatok részleteit (teljes név, mértekegységek, referencia
tartomány) elrejthetjük, hogy látható helyet szabadítsunk fel. Ezt a
„Vizsgálat részletek elrejtése” gombbal érhetjük el.

A kartonra automatikusan (labor adatok beolvasása) és kézi módon is rögzíthetünk adatokat. A kézi
rögzítést az „Új laboreredmény rögzítése” gombbal kell elkezdeni. Ekkor a kartonon az utolsó helyen egy
új oszlop jelenik meg.
Az oszlop fejlécében ekkor még az „Új labor” szöveg szerepel. A fejlécre kattintva írhatjuk át az oszlop
címét a laborvizsgálat dátumára. Ezt az átírást minden esetben meg
kell csinálni, ellenkező esetben a kartont nem lehet elmenteni.
A karton tartalma az elmentés után automatikusan datum szerint
növekvő sorrenbe lesz rendezve.

Az adatok bevitele és módosítása az egyes cellákba kattintva lehetséges. Folyamatos adatrögzítés esetén
az enter leütésével a következő sor azonos oszlopában található cellába folytatódik az adatbevitel. Az
vizsgálatok egyes cellái között a kurzormozgató billentyűkkel (le, fel) is navigálhatunk.
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Új vizsgálat
Új vizsgálatot a menübáron lévő gombra klikkelve, vagy a törzskarton “Kezelések” fülén található “Új
vizsgálat” gombbal lehet kezdeni. Ha a menübárról indítjuk a vizsgálatot, akkor először ki kell választani
egy betget az adatbázisban tárolt személyek közül. Vizsgálati lapot csak már létező törzskartonhoz lehet
nyittani. A betegkereső ablakban több feltétel szerint is kereshetünk.

Lehet keresni regiszterszámra, névrészletre és/vagy születési időre valamint TAJ számra is. Névre
történő kereséskor elég csak a név egy részletét beírni (minimum 4 karakter) és a program kigyűjti az
összes olyan személyt, akinek nevében a részlet szerepel. Ugyanígy a születési idő megadásakor is
elegendő csak az évet, évet- hónapot megadni, hogy találatot kapjunk.
A találati listában a kiválasztott sorra duplán klikkelve, vagy a jobb alsó sarokban lévő “Megjelenít”
gombot lenyomva a kiválasztott személy adataival egy új vizsgálati lap nyílik.
A program az utolsó indítás óta kikeresett személyeket automatikusan felhozza a betegkereső ablak
listájában, amikor új keresést indítunk, így, ha ugyanazt a személyt szeretnénk újra megnyittani, akkor
nem kell még egy keresést végigcsinálni, hanem a listáról gyorsan kiválasztható.
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Az ellátás típusa legördülő menu fontos szereppel bír, mivel az itt beállított érték meghatározza, hogy
milyen adatokat lehet a vizsgálati lapon rögzíteni. Például a “Táppénzre vétel” gomb csak akkor jelenik
meg, ha az ellátás típusának olyan érték van beállítva, amiben szerepel a keresőképtelen állományba
vétel. Ugyanígy, ahhoz, hogy szűréseket tudjunk rögzíteni, szükséges, hogy az ellátás típusának is szűrést
adjunk meg. Ekkor megjelenik a szűrések listája panel is.

`
A vizsgálati lapok kitöltése
A vizsgálati lapokon az eddig megismert beviteli mezők mellett új lehetőségekkel is találkozhatunk. Ezek
a szövegszerkesztő dobozok, amikben a beírt szövegeket formázhatjuk, színezhetjük és egyéb módon
módosíthatjuk. Így a fontos információkat kiemelve, sokkal átláthatóbb, kezelhetőbb képet kaphatunk.
Ezen kívül, mivel az itt rögzített információk a vizsgálati laphoz kapcsolódó iratokra, pl. kórházi
beutalókra közvetlenül átemelhetőek, az iratokon is szép és jól olvasható szöveget kapunk.
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A vizsgálati lap numerikus, mért értékeket tartalmazó
mezőin állva és az F3 billentyűt leütve az adott érték
időbelli változásait megmutató grafikon jelenik meg. Így
gyorsan és vizuálisan követhetőek a beteg állapotában
történt változások.

Az egyéb beviteli mezőkben (panaszok, vizsgálatok, orvosi vélemény stb.) az F3 lenyomására egy felugró
ablakban a beteg korábbi vizsgálataihoz tartozó adatok jelennek meg. A fejléc jobb és bal oldalán
található nyilakkal lehet a megjelenések között navigálni. A fejléc tartalmazza a megjelenés dátumát és a
megjelenéshez tartozó elsődleges diagnozist.
Ha az ablakban megjelenő szöveget az aktuális
megjelenéshez is használni akarjuk, akkor a „Szöveg
másolása” gombbal helyezhetjük át az éppen szerkesztés
alatt álló kartonra.

A szövegszerkesztő mezők tartalma formázható a jobb megjelenítés érdekében. A formázási
lehetőségeket tartalmazó menü az egér jobb gomjára aktiválódik.

A BNO kódokkal dolgozó listákban a törzslapról megismert módon lehet használni a kódkereső
funkciókat. A vizsgálati laphoz rendelhető makrók a gyors kitöltést segítik. A diagnózisok listában az
ellátás oka mezőben az F1 leütésére a lehetséges értékeket tartalmazó lista ugrik fel. Azok a felhasználók
akik a kódtáblát már fejből ismerik, a csak a kód beütésével és az enter lenyomásával is kitölthetik azt a
mezőt. Az F3-as, a történetiséget kezelő gomb a diagnózis listában is működik. Használatával a korábbi
megjelenésekhez tartozó diagnózisok között navigálhatunk és egy gomb lenyomásával akár az aktuális
megjelenéshez rendelhetjük őket.
Ha a listában szereplő valamely diagnozis
alapján új gondozást szeretnénk indítani,
ezt gyorsan megtehetjük a “Gondozásba
vétel” gomb használatával. A gomb
leütésére megjelenő ablakban kell
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megadni a jelentendő gondozási kódot és a gondozás okát. A kitöltött és elmentett új gondozás
erdménye képpen a gondozások listájában egy új rekord jön létre. A listában a gondozás kódjai még
megváltoztathatóak, amíg a havi jelentés nem kerül elkészítésere.
Hasonló egyszerűséggel tudjuk a kijelölt diagnózist a krónikus betegségek közé felvenni. Ehhez csak a
“Felvétel krónikus betegségnek” gombra kell kattintani.
A „Régebbi vizsgálati lapok” gomb használatával a korábbi megjelenésekhez tartozó kivonatokat
jeleníthetjük meg.
Ha betegség követéséhez a beteg további megjelenésére van szükség, rögzíthetünk visszaredelési
dátumot is.

Az itt felrögzített dátum a naptárba is automatikusan bekerül, és a „Naplók és naptár” ablakban
bármikor megjeleníthetők.
Gondozások
Mivel a gondozások lejelentésekor a gondozási adatokat naplósorszámhoz kötötten kell megadni, a
gondozások kezdetét rögzíteni csak a vizsgálati lapokon lehet. Az adott naplósorszámhoz tartozó
gondozások listája a vizsgálati lap „Ellátási adatok / Dokumentumok” fülén található. A listába a
diagnózisok közül választhatunk betegséget és BNO kódot, vagy közvetenül is írhatunk ide.

A „Gondozásba vétel oka” és a „Gondozási kód” mezőkhöz tartozik egy-egy a lehetséges opciókat
tartalmazó lista, amit az F1 billentyű leütésével érhetünk el. Ha ismerjük a lehetséges kódokat, akkor
elegendő a kód beírása is, amit az Enter billentyűvel kell érvényesíteni.
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A gondozások összesített listája a törzskartonon található. A gondozás lezárását és annak okát is ott
lehet rögzíteni.
Szűrések
Ha az ellátás típusának szűrést választottunk ki, lehetővé válik a szűrések kódjainak és eredményének
rögzítése a vizsgálati lapon. A program segítséget nyújt, hogy az vonatkozó egészségügyi rendeletnek
megfelelő kötelező és ajánlott szűréseket követni tudjuk. A vizsgált személy nemének, és életkorának
megfelelően, és a korábbi szűrések dátuma alapján ajánlja fel a lehetséges szűrővizsgálatok kódjait.

A lehetséges szűrések listája az F2 gombbal aktíválható. A felkínált listából, a lista elemei előtt álló doboz
bejelölésével választhatunk, akár egyszerre több elemet is. A kiválasztott elemek ezután bekerülnek a
szűrések listájába. A szűrések részletes eredményeit a “Vizsgálati lap” fülön kell rögzíteni. A különböző
szűrővizsgálatokhoz tartozó utolsó dátumot a törzskartonon is megtalálhatjuk a „Legutóbbi szűrések”
listában.
A vizsgálatok megismétlésére a rendeletben előírt időintervallum lejáratakor a program figyelmeztetni
fog. Az esedékes szűrővizsgálatokról személyre szóló vagy összesített listát is lehet nyomtatni.

38

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

Táppénzes karton kitöltése
Ha az ellátás típusának olyan opciót választottunk ami tartalmazza a keresőképtelen állományba-vételt,
a táppénzes karton megnyitásának vezérlőgombja láthatóvá válik a vizsgálati lapon. Attól függően, hogy
egy 12 éven aluli gyermekhez tartozó, vagy egy felnőtt vizsgálati lapján vagyunk, a gomb szövege, vagy a
“Gondviselő táppénzre vétele” vagy „Táppénzre vétel” szöveget mutat. A kétfajta kartonon is egy kicsit
eltér egymástól.

A gyermek ápolása miatti tápénzes lap is természetesen a táppénzre vett gondviselő nevére szól, de a
táppénz jellege csak “Beteg gyermek ápolása” lehet, és nincs lehetőség a táppénz alatti kórházi
kezelések rögzítésére.
A felnőttek táppénzes lapján a kórházi kezelések listában az F2-re aktiválódó intézménykereső szintén
használható, pont úgy mint ahogyan a törzskartonon lévő kórházi kezelések lista esetén is.
Amikor a gyermek vizsgálati lapjáról kezdeményezzük a
gondviselő táppénzre vételét, egy választóablak jelenik meg,
ahol a gyermek törzskarton „Gondviselők” paneljén rögzített
személyek közül választhatunk. Természetesen emellett
lehetőség van másik személy választására is.
A megfelelően kitöltött gyermek törzskarton a későbbiekben a
munkát egyszerűsíti és gyorsítja meg.
A táppénz ellenőrzések tényét, idejét és
tapasztalatait a táppénzes karton második
lapján rögzíthetjük. Ezen a lapon ugyanúgy
mint a családi anamnézis felvételénél, az “Új
rekord” gombbal nyithatunk egy új ellenőrzés
adatait tartalmazó panelt, és a bal felső
sarkában lévő ikonnal törölhetjük azt. A nyit-

39

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

ható ellenőrzési rekordok száma nincs korlátozva. Ez a lista használható a táppénz történetiségi
adatainak eltárolására is.

A táppénz naplósorszám a táppénzes lap
lementése után rendelődik hozzá a laphoz.
Ezután válik lehetővé a táppénz lezárása is.
A táppénz lezárása gombra kattintva a táppénzes lap bal alsó részén megjelenik a
keresőképtelenség végének dátumválasztója, és a megszűnési módokat tartalmazó
legördülő menü. Az adatok megadása után
a táppénzes lapot elmentve záródik le
végleg a táppénz.
A táppénzes lapok listáját a “Naplók és naptár” ablakban találhatjuk még meg, valamint a heti táppénzes
adatokat tartalmazó jelentésen.
Ha egy olyan személy vizsgálati lapját nézzük, aki már táppénzre van véve, akkor erről a lapon
információt kapunk.

Ilyenkor a “Táppénzre vétel” gombot lenyomva nem egy új táppénzes lap nyílik meg, hanem az éppen
aktuális nyitott táppénzes lap.
Táppénzes papírok nyomtatása
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Gyógykészítmények felírása, nyomtatása
Receptek írása
Gyógyszerek, segédeszközök felírását, receptek készítését csak a vizsgálati lapokról lehet indítani. Ha új
vizsgálati lapon dolgozunk, a vizsgálati lapot el kell menteni, mielőtt a recept írását elkezdhetnénk. A
program megkülönbözteti az állandó gyógyszereket, készítményeket, amiket a beteg rendszeresen kap,
és az akut terápiás recepteket, amik egy aktuális megbetegedéshez tartoznak.

A lista sorára duplán kattintva a recept képe megjelenik. Ha a kiválasztott recept még egyszer sem volt
kinyomtatva lehetőség van a tartalmának módosítására és a recept törlésére is. A kinyomtatott receptek
már nem módosíthatóak vagy törölhetőek.
A receptek rögzítésére szolgáló ablakban a recept képe megegyezik a valódi receptével.
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A BNO kód rögzítésekor az F2 billentyűt lenyomva egy felugró menü jelenik meg, aminek segítségével
választhatunk, hogy a beteg krónikus betegségeinek listájáról, az aktuális vizsgálati lap diagnózisaiból,
vagy a teljes BNO törzsből akarjuk-e a BNO kódot kiválasztani.

A szakorvosi javaslatok rögzítésekor a felugró ablakban kell megadni a javaslatot tévő orvos kódját,
valamint a javaslat kezdő és lejárati dátumát.

Az adtok megadása után, az “OK” gombra kattintva menthetjük el az adatokat. Ha hibásan rögzítettük a
javaslatot, a “Javaslat törlése” gombbal eltávolíthatjuk a receptről.
A szakorvosi javaslat lejárati dátuma automatikusan bekerül a naptárba is.
A recepten is használható gyógyszerkereső ablak működését a későbbiekben tárgyaljuk
Magisztrális készítmények felírása
Magisztrális készítmények felírásához a recept szövegmezőjének első sorában található
választómezőben a “Magisztrális készítmény” opciót kell kijelölni. Ekkor a gyógyszerek felírására szolgáló
szövegdobozok és legördülő menük helyén egy szövegszerkesztő mező jelenik meg, ahol a magisztrális
készítmény receptjét rögzíthetjük. A szövegszerkesztő ablakban lehetőség van a már korábban
megismert szövegformázási lehetőségek használatára.
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A megírt magisztrális készítményt tartalmazó recept elmentésekor, a program lehetőséget ad, hogy a
recept tartalmát a magisztrális készítmény sablonok közé elmentsük. Ezután az F2 gomb leütésével a
listából könnyen előhívhatjuk.

A magisztrális készítmény elmentésekor egy nevet meg kell adni, amin a listában később megtalálható
lesz. Ha egy már elmentett magisztrális recept tartalmát változtatjuk meg, a program akkor is rákérdez
az elmentésre. Ilyenkor az új tartalommal felülírhatjuk a régit, vagy egy új név alatt új sablont
készíthetünk. A sablonok megváltoztatása nem érinti a régi sablon segítségével megírt recepteket, azok
tartalma nem változik meg.
Receptek kijelölése nyomtatásra, a receptek nyomtatása
A program számára a receptek kinyomtatása jelenti a receptek tényleges kiadását. A kinyomtatásra
került receptek szerepelni fognak a receptforgalmi jelentésekben, viszont azok, amelyek csak rögzítésre
kerülnek nem.
A rögzített recepteket nyomtatásra kijelölni a gyógyszerlisták „Felírás” oszlopára kattintva lehet. Ez az
oszlop csak a vizsgálati lapokon lévő listákban jelenik meg, mivel a receptek kiadását (nyomtatását) csak
egy érvényes naplósorszámhoz kötötten lehet megtenni.
A felírás oszlopban azt is lehet jelölni, hogy hány darab receptet akarunk nyomtatni az adott
gyógyszerből, vagyis hány hónapra, kúrára való adagot akarunk a betegnek kiadni. A darabszám egy,
kettő, vagy három lehet. Ezt a felírás oszlopba történő egy, két, vagy három kattintással jelezhetjük, ami
után egy, két, vagy három vonás jelenik meg az oszlopban, ezzel jelezve a darabszámot.
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A nyomtatás a “Beállítások” ablakban meghatározott nyomtatóra, és az ott beállított laphelyzetben és
egyéb paramétereknek megfelelően történik.
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Iratok készítése
A Nucleus GP programban az iratok készítése előre definiált szerkeszthető sablonok alapján történik, a
sablonok használata jelentősen megkönnyíti a felhasználó feladatait.
Továbbküldések, beutalók írása
A továbbküldések, beutalók készítése a vizsgálati lapokon lehetséges. Ez egy speciális iratfajtának számít,
mivel ezekről jelentéseket is készít a program.
A beutalók készítésének elkezdéséhez a vizsgálati lapot el kell menteni, hogy a naplósorszám generálára
kerüljön.
A vizsgálati laphoz tartozó beutalók, egy listában is megjelenítésre kerülnek. A lista elemeire duplán
kattintva nyithatjuk meg a már elkezdett beutalókat.

A beutaló irása során számos segítséget kaphatunk a gyors kitöltéshez. A szövegszerkesztő mezőben az
F2 billentyű lenyomásával, egy felugró menü jelenik meg, ahol a különböző kartonokon gyűjtött adatok
automatikus beillesztését kérhetjük.
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Ezek a lehetőségek a:

A szerkesztő mezőben is használhatóak a kartonok kitöltésénél is használatos szövegformázási
lehetőségek. A nyomtatás során azok a betűtípusok és megjelenítések lesznek használva mint a
képernyőn. A szerkesztő mező képe nagyon jó közelítéssel adja vissza a nyomtáskor a papíron megjelenő
képet.
A beutalók nyomtatára nem kerülő, egyéb adatainak rögzítésére szolgáló panelen a szokásos BNO
kereső funkción kívül a továbbküldés irányát jelentő intézmény és kódjának gyors megtalálására is
kapunk segítséget. A továbbküldés iránya mezőben az F2 gombot lenyomva az intézménykereső ablak
jelenik meg.

Az intézményereső ablakban a megye és az intézménytípus kiválasztásával tallózhatunk az intézmények,
és az intézményi szolgáltatók, osztályok között. Amikor megvan a kívánt szolgáltató, a lista sorára
kattintva másolhatjuk be a megfelelő mezőbe.
A beutalók, iratok nyomtatása a „Beállítások” ablakban kiválasztott nyomtatóra, és a beállított
paramétereknek megfelelően történik. Az iratok az eredeti formában és tartalommal bármikor
újranyomtathatóak. Az elkészített iratok a vizsgálati lap és a törzslap “Kapcsolódó dokumentumok”
listájában is megjelenik.
A hibás beutalót a listában kiválasztva és a „DEL” billentyűt lenyomva törölhetjük.

46

needIT Services Kft. * www.needit.hu

Nucleus GP felhasználói kézikönyv

dok.v.: 1.0.6

Egyéb iratok
A programban tárolt dokumentum sablonok használatára a beutalók és a háziorvosi igazolás készítésére
szolgáló gombok mellett vagy makróban definiálva (pl. Alkalmassági igazolás vezetői engedélyhez) vagy a
menübár “Új irat” gombjára kattintva és az iratsablonok közül kiválasztva érhetjük el.
Az iratok kitöltése során a szerkesztő mezők mellett találkozhatunk még egyéb irat sablon elemekkel is.
Némely esetben az szerkesztő mezőt, mint egy formanyomtatványt kell kitöltenünk, ilyenkor legördülő
listák, fix méretű szövegdobozok kitöltését kell elvégezni. A beírt adatok az irattal együt kerülnek
elmentésre. Ezeket az adatokat azért nem a különálló panelen kell elvégezni, mert ezek a
nyomtatványon közvetlenül szerepelnek.

Többoldalas formanyomtatványok írásánál a szövegmező tetején egy oldalválasztó sáv is feltűnik. Az ott
található gombok segítségével lehet az oldalak között navigálni.
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Naplók és a naptár
A „Naplók és naptár” ablakban találhatjuk meg a dátumokhoz kapocsolódó egyes eseményeket,
figyelmeztetéseket, a betegforgalmi, valamit táppénzes naplókat.

A betgeforgalmi- és táppénzes naplókban, a lista sorára duplán klikkelve a vonatkozó vizsgálati lap, vagy
táppénzes lap automatikusan megnyílik.
Események, feladatok kezelése
Az „Új feladat / esemény” gombra klikkelve a felnyíló új ablakban adhatjuk meg az esemény adatait.

Amennyiben a időpont megadásakor órát és percet nem adunk meg, az új esemény mint feladat a jobb
oldali “Napi feladatok, jelzések” listába kerül felvitelre, ha a konkrét időpont megadásra kerül, akkor a
bal oldali “Naptárbejegyzések” közé.
Az itt rögzített események a vizsgálati lapról nyíló, visszarendelések rögzítésére szolgáló felugró ablak
eseményei között is megjelennek, így az egymással ütköző események felrögzítése elkerülhető.
A már rögzített eseményeket módosítani nem lehet. Ha elhibáztuk, az esemény törölni kell, és újként
rögzíteni a jó adatokkal.
Táppénzes napló
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Keresések
Keresés a BNO kódok között
A betegségek, diagnózisok rögzítésére szolgáló listáknál rendelkezésre álló F1 és F2 gombok használata
mellett egy külön BNO kereső ablak is a rendelkezésre áll. Itt összetettebb módon is kereshetünk a BNO
kódok között. A BNO kereső a menübárról érhető el.

A „BNO kód” és a „Megnevezés” mezőkbe gépelve a keresés eredménye azonnal feltűnik az
eredménylistában. Mind a kód, mind a megnevezés esetében a szöveg részletére is lehet keresni. Ha a
megnevezésben két vagy több szó előfordulását is keresnénk, akkor a két szót ‘%’ –al elválasztva kell
beírni. Például a “fül%gyulladás” beírásával valamennyi betegséget, amiben a fül és a gyulladás szó
szerepel kilistázhatjuk.
Keresés a gyógyszertörzsben
A program az OEP által karbantartott és havonta frissítet gyógyszertörzset (PUPHA) tartalmazza. A
programban feltöltött gyógyszertörzs érvényességét a taszkbár értesítési területén lévő ikonhoz tartozó
menü “A programról” pontjából indítható információs ablakban lehet ellenőrizni.
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A gyógyszertörzs keresőablaka a receptek irásakor a receptről, vagy a menübárról érhető el.
A gyógyszerkeresőben számos módon kereshetünk az adatbázisban. Lehetőség van a gyógyszer neve,
TTT kódja, hatóanyaga, ATC kódja, ISO kódja szerinti keresésre. Ezeken kívül szűkíthetünk felírhatósági,
valamint támogatottsági jogcímekre is.

A keresőablak három részből áll, az ATC kódok böngészésére szolgáló részből, az ISO kódok között
böngészésre szolgáló részből, valamint a gyógyszerek, segédeszközök közötti keresésre szolgáló részből.
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A két keresőmezőben a találati lista elemei közül többet is ki lehet jelölni, és az összes kijelölt kódra
egyszerre indítani a keresést a gyógyszerek, segédeszközök között. A találati lista az összes olyan
készítményt tartalmazni fogja amiben a kijelöltek közül bármelyik összetevő szerepel.
A gyógyszerkeresés is számos lehetőséget tartogat:

A találati lista „Jel” mezőjében az új szerek “U” betűvel a törzskönyvből kivont szerek “TT” jelöléssel
jelennek meg. Amennyiben a készítmény rendelkezik besorolási információkkal, a lista sorai
színkódokkal lesznek ellátva. A színkódolás jelentése:
- Zöld háttér és vastagított betűk: referencia készítmény,
- piros háttér: a referencia készítmény napi terápiás költségét, 10%-al, vagy többel meghaladó
napi terápiás költségű készítmény,
- zöld háttér: a referencia készítmény napi terápiás költségével megegyező, vagy kevesebb napi
terápiás költségű készítmény,
- sárga háttér: a referencia készítmény napi terápiás költségét kevesebb mint 10%-al meghaladó
napi terápiás költségű készítmény.
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A listában alapértelmezés szerint a napi terápiás költség szerinti növekvő sorrendben jelennek meg a
készítmények. A megjelenítési sorren a lista mezőinek fejlécébe kattintva megváltoztatható, de a
sorrend minden keresés után visszaáll az alapértelmezett szerint.
A kesesések lefutása után az eredményekkel is több feladatot hajthatunk végre:
A találati listában a kijelölt sorra a bal egérgombbal rákattintva, a gyógyszer hatóanyaga az ATC
böngészőbe másolódik. Ilyenkor a bemásolt hatóanyaghoz tartozó sort kijelölve, és a
gombot
használva az összes olyan gyógyszert megjeleníttethetjük, amelyek ugyanazt a hatóanyagot
tartalmazzák.
Egy sor kiválasztása után a “Fixcsoport leválogatása” vagy a “Egyenértékűek leválogatása” gombokat
használva a PUPHA törzsben rendelkezésre álló információk alapján ugyanazon fix-, vagy
egyenértékűségi csoportba tartozó szerek kerülnek kilistázásra.
A jobb egérgomb használatával, vagy az enter lenyomásával a kiválasztot gyógyszer részletesebb
információit jeleníthetjük meg.

Előre definiált keresések
Statisztikák
Keresés a rögzített adatok között
Nemcsak a programba beépített adattáblák tartalmaiban kereshetünk, hanem az általunk rögzített
adatok között is. Erre egy, az összetett keresési feladatokat is támogató felület áll a rendelkezésünkre. Ez
a felület az menübár “Új keresés..” pontjából, a “Teljes szöveges keresés” opciót választva érhető el.
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Ennek a keresőnek a használata, bizonyos fokú felhasználói gyakorlatot igényel, ezért a gyakrabban
használt összetett keresések előre programozottan is rendelkezésre állnak a programban. Az előre
programozott kereséseknél a bonyolult feladatok elvégzére nem, csak a paraméterek megadására van
szükség.
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Jelentések készítése
Jelentések feladása az e-Jelentés rendszerrel
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A program háttérfolyamatai
Automatikus jogviszony-érvényesség ellenőrzés
Az ellátottak jogviszonyának ellenőrzése egy automatikus háttérfolyamtban zajlik. Ez a folyamat a
főprogrammal párhuzamosan fut, így az TAJ ellenőrzés esetleges hibái a főprogram futását nem
akadályozzák, vagy lassítják.
Az ellenőrzés eredményéről a vizsgálati lapok első oldalán kaphatunk tájékoztatást. A folyamatban lévő
ellenőrzést sárga hátterű üzenet formájában mutatja. Az érvényes jogviszony zöld, az érvénytelen piros
háttérrel jelenik meg.
Az ellenőrzési folyamat állapota és üzenetei megtekinthetők a taszkbár értesítési területén található
Nucleus ikonról nyíló menüben a “TAJ ellenőrzés | TAJ ellenőrzés státusza” menüpontból. A megjelenő
konzolablakban láthatjok a program és az OJOTE rendszer közötti üzenetváltásokat, és az esetleges
hibákat.

Az “Elrejt”gombbal a konzolablakot nem láthatóvá tehetjük. Az újranyitás a fent említett módon
lehetséges.
Az ellenőrzés esetleges hibáíról a Nucleus ikonból nyíló üzenet formájában is információt kapunk. A hiba
leginkább a szolgáltatás pillanatnyi elérhetetlensége lehet, a helyi hálózat, az internetszolgálatató, vagy
az OJOTE rendszer hibájából.
Hiba esetén a program 30 másodpercenként újrapróbálja az ellenőrzést lefolytatni. Ha tudjuk, hogy a
fent említett okok hosszabb időn keresztül fenállhatnak, akkor az ellenőrzési folyamatot időlegesen le
lehet tiltani. Ilyenkor az ellenőrzések az újbóli engedélyezés után azonnal, vagy a program legközelebbi
indításakor hajtódnak végre.
A tiltás a Nucleus ikonról nyíló menüben a “TAJ ellenőrzés | On-line TAJ ellenőrzés kikapcsolása”
menüpontból érhető el.

Fontos, hogy az ellenőrzéseket még a vizsgálatok napján futtassuk le. Ennek elmulasztása az OEP
oldaláról szankciókkal sújtható!
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