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1.  Wstęp 

Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w 

tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania. Projekt o nazwie Estomed jest efektem wieloletniej 

współpracy wielu stomatologów z naszą firmą. Mamy nadzieję, że rozwiązania zastosowane w 

programie przypadną Państwu do gustu. 
 

Użytkownicy różnych wersji programu mają dostęp do wybranych funkcjonalności programu, ale idea 

pracy systemu jest wspólna. Mamy nadzieję, że poniższa instrukcja pomoże Państwu korzystać ze 

wszystkich udogodnień systemu Estomed. 
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2.  Instalacja Systemu  Estomed2 
 

 

Przy zakupie produktu Estomed2 otrzymują Państwo pudełko z płytką CD oraz licencję 

przedstawiającą nazwę firmy, numer licencji, wersję systemu oraz ilość stanowisk. Informacje te są 

konieczne do wykonania poprawnej instalacji. 

 

2.1.  Jak zainstalować Estomed2 

Otrzymaną płytkę CD wkładamy do napędu CD/DVD i czekamy chwilę na uruchomienie się instalatora 

(jeżeli instalator się nie uruchomi trzeba samemu uruchomić plik SETUP.EXE znajdujący się na płytce). 
 

 
 
Następnie postępujemy krok po kroku za instalatorem. 
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Wybieramy standardową ścieżkę instalacji, czyli C:\Program Files\Estomed2 lub wskazujemy inną. 
 

 
 
Następnie instalator zainstaluje pliki do wskazanego folderu. Po zakończeniu instalacji należy 

ponownie uruchomić komputer. Po zakończeniu poprawnej instalacji pokażą nam się na pulpicie dwie 

nowe ikony: 
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- Estomed Pomoc 
 

 
 
Estomed - Pomoc jest to zdalne narzędzie, które służy do serwisu oraz aktualizacji Estomed2. Dzięki 

niemu jesteśmy w stanie zdalnie skonfigurować system według potrzeb użytkownika. Jeżeli użytkownik 

napotkał problem lub ma pytania związane z funkcjonalnością Estomed2, klika dwa razy myszką na 

ikonę Estomed - Pomoc na pulpicie lub jednokrotnie na ikonę Pomoc umieszczoną w prawym górnym 

rogu programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyświetla się okno zdalnej pomocy Estomed2 z numerem telefonu (058) – 551-26-19. Narzędzie 

wymaga połączenia z Internetem komputera na którym zostaje uruchomione. Następnie należy 

zadzwonić pod wskazany numer telefonu  i podać konsultantowi numer ID oraz hasło dostępu do 

komputera. 
 
 

- Estomed2 
 

 
 
Aby uruchomić system Estomed2 należy kliknąć dwa razy myszką na ikonę, która znajduje się na 

pulpicie komputera. 
 

Jeżeli Estomed2 nie był wcześniej uruchamiany na komputerze ukaże się okno dalszej 

konfiguracji systemu. 
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Przechodzimy dalej zgodnie z instalatorem gdzie ukaże nam się okno wyboru konfiguracji. 
 

 
 
Następnie wybieramy  spośród opcji widocznych na rysunku jedną przez nas oczekiwaną. 
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2.2.  Zainstaluj program Estomed2 z bazą danych 

Jeżeli chcemy zainstalować system na tym komputerze należy zaznaczyć tą opcje i nacisnąć Dalej. 
 
Mamy także możliwość wyboru lokalizacji bazy w innym miejscu np. na serwerze w firmie. Jeżeli 

użytkownik zdecyduje się na inną lokalizacje klika prawym klawiszem myszki w pole – Zainstaluj 

program Estomed z bazą danych - w celu wybrania innej lokalizacji. 

 
 

W oknie - Docelowy host instalacji głównej - należy wpisać nazwę lub IP komputera oraz numer portu. 
Standardowo zalecany jest numer portu 10020. Następnie należy kliknąć Dalej. 
Następnie pojawi się kolejne okno w którym będziemy musieli wygenerować klucz produktu Estomed2. 
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Jeżeli gabinet stomatologiczny nie ma usługi internetowej, użytkownik powinien zadzwonić do 

serwisu Estomed na w/w numer telefonu. Serwisant wygeneruje klucz produktu automatycznie. 

 

Te gabinety, które posiadają Internet mogą aktywować program klikając na – Wejdź na stronę 

internetową aktywacji programu. Otworzy się strona WWW na której musimy podać numer licencji, 

następnie klikamy Dalej i podajemy numer instalacji w przypadku jej braku. Klikamy Generuj i 

wklejamy nasz wygenerowany klucz do programu. 
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Jeżeli numer klucza jest poprawny ukaże się nam okno, w którym ustawiamy folder gdzie mają być 

przechowywane zdjęcia zębów pacjentów. Dzięki tej opcji wszystkie zdjęcia z różnych komputerów 

zapisują się do tego samego folderu. Poprawne skonfigurowanie folderu ze zdjęciami jest kluczowe 

do poprawnej pracy systemu Estomed2. Jeżeli gabinet będzie posiadać tylko jeden komputer               

z systemem Estomed2 należy pozostawić ścieżkę domyślną zaproponowaną przez instalator                     

i nacisnąć przycisk Dalej. 
 

 
 

 
Jeżeli natomiast użytkownik wie, że system Estomed będzie zainstalowany na więcej niż jednym 

komputerze musi utworzyć folder o nazwie np. Images na komputerze gdzie jest zainstalowana baza      

i udostępnić go w sieci lokalnej. Następnie wpisać ścieżkę w pole konfiguracji systemu i kliknąć Dalej. 

 

Uwaga! 

W przypadku utraty dostępu do sieciowego folderu przechowywania zdjęć, Estomed rozpocznie pracę 

na katalogu „Estomed Folder” utworzonym domyślnie na pulpicie, o czym poinformuje odpowiednim 

komunikatem. 
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Ukaże nam się okno gdzie wpisujemy Dane Użytkownika, który będzie obsługiwał Estomed2 na tym 

komputerze i nacisnąć Zakończ. 
 

 
 

 
 
 
Ostatnią informacją do uzupełnienia przez użytkownika jest podanie numeru licencji programu 
Estomedu. 
 

 
 
Po poprawnej konfiguracji pokaże nam się okno logowania do systemu Estomed2. 
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2.3.  Doinstaluj program do istniejącej bazy danych 

Jeżeli mamy dwie lub więcej licencji i zainstalowaliśmy już System Estomed z bazą danych na jednym z 

komputerów należy skorzystać z tej opcji. 

 

Uwaga! 

Komputery te muszą posiadać ze sobą łączność sieciową. 
 

Przykład : jeżeli zainstalowaliśmy program Estomed2 z bazą danych na RECEPCJI i mamy jeszcze dwa 

komputery w Gabinecie1 i Gabinecie2 to konfigurując system na każdym z tych komputerów należy 

wybrać opcje – Doinstaluj program do istniejącej bazy danych - podając nazwę lub adres IP komputera 

(Recepcja). Żeby sprawdzić jaki jest adres IP na komputerze Recepcja należy w systemie kliknąć na 

polecenie Uruchom, wpisać w nim cmd i nacisnąć ENTER. Gdy pojawi się okno wiersza poleceń należy 

napisać ipconfig i nacisnąć ENTER. Ukaże nam się adres IP komputera Recepcja. Adres ten wpisujemy 

do okna w wybranej przez nas opcji i klikamy Dalej. 



   Strona 

14 

    

 
 

 

Następnie pojawi się okno żeby wpisać numer klucza. Generowanie klucza zostało opisane w 

rozdziale – Zainstaluj program Estomed z bazą danych. Po wpisaniu klucza naciskamy Dalej. 
 

 
 
Pokaże się okno z wyborem ścieżki do udostępnionego folderu ze zdjęciami. Program Estomed2 

automatycznie pokaże folder, który został skonfigurowany wcześniej podczas instalacji systemu 

Estomed2 na komputerze z bazą danych i klikamy Dalej. 
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Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Estomed2 i zalogować się wpisując nazwę użytkownika 

oraz hasło utworzone na komputerze, gdzie została zainstalowana baza danych. Jeżeli użytkownik się 

zaloguje oznacza to, że konfiguracja została przeprowadzona pomyślnie. Po zalogowaniu należy 

utworzyć nowego użytkownika. Zalecane jest, aby każdy użytkownik miał własny login i hasło co bardzo 

ułatwi pracę z systemem Estomed2 (tworzenie nowego użytkownika zostało opisane w rozdziale –Jak 

utworzyć nowego użytkownika).
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3.  Jak rozpocząć  pracę z Systemem Estomed2 

Pracę z systemem Estomed2 zalecamy rozpocząć od konfiguracji programu w zakładce Zarządzanie. 

Opcje zakładek Zarządzanie różnią się w zależności od wersji zakupionego systemu. W tych 

ustawieniach znajdą Państwo listę Personelu, listę Techników (ver. Basic), narzędzie do planowania 

czasu pracy lekarzy (ver. Ultimate), Zabiegi i rozpoznania, Szablony wydruków, Moduł SMS (ver. Gold), 

Raporty (ver. Gold). Każda następna wersja posiada poprzednie moduły. 
 

4.  Jak skutecznie pracować z Terminarzem. 

Terminarz programu Estomed2 ma na celu przedstawienie czytelnie i jednoznacznie czasu pracy 

lekarzy, wolnych terminów i umówionych wizyt pacjentów. Aby to osiągnąć zastosowano oznaczenia 

czasu pracy lekarzy jako tła poszczególnych kolumn terminarza. Daje to, w połączeniu z łatwą 

możliwością przełączania zakresu wyświetlania dat i gabinetów, przejrzystą formę prezentacji danych 

nawet dla bardzo rozbudowanych praktyk. Rewolucyjna jest również możliwość wyświetlenia 

terminarza w opcji lekarza, gdzie kolejne kolumny nie przedstawiają gabinetów, a czas pracy wybranych 

lekarzy. Pozwala to na szybki wgląd w obłożenie czasu pracy lekarza oraz uwzględnienie odmiennego 

wyposażenia gabinetów. 
 

Umówieni pacjenci prezentowani są na terminarzu w formie karteczek o rozmiarze odpowiadającym 

długości wizyty. Karteczki te niosą podstawowe informację o pacjencie oraz wyświetlają status wizyty, 

taki jak zaplanowana, potwierdzona itd. Przejrzyste narzędzia takie jak kolejka oczekujących na 

pierwszy wolny termin, czy wyszukiwarka wolnych terminów dopełniają funkcjonalność terminarza. 
 

 



   

Umawianie pacjentów polega na z

i okres czasu od – do) i naciśnięcie przycisku 

obszarze godziny wizyty, co wywołu

długość podaną w ustawieniach. 
 

W oknie planowania wizyty może

wpisane w polu wyszukiwania nazw

nową kartę klikając przycisk Dodaj

dodając wpis nowej wizyty. 
 

Jest również możliwość wstępnego

podczas danej wizyty, czy też grom

przygotowania konkretnych narzędz
 

4.1.  Jak zmienić  status w

Aby zmienić ikonkę statusu wizyty k

jedną z opcji u góry wyświetlonego 

ręczne statusy wizyty, możemy tak

możliwości wyboru statusu wizyt dla 

Systemu Estomed2. 

Do statusów automatycznych należą:

1. Zaplanowana – ustawiana po zaplanowaniu nowej wizyty

2. Opisana – po dodaniu informacji do wybranej wizyty

3. Rozliczona  - po całkowitym rozliczeniu procedur w ramach wizyty

4. Do zapłaty – w przypadku niepełnego rozliczenia 

procedur 

5. Z Internetu – dla wizyt zaplanowanych z internetu

Standardowe statusy ręczne: 

1. Bez statusu – ustawiany standardowo dla wizyty, kiedy nie chcemy korzystać z 

dodatkowego statusu dla wizyty

2. Przedzwonić/potwierdzić 

3. Potwierdzona 
 

4.2.  Jak planować zadan

Na zakładce zadania wyświetlana j

dodać nowe zadanie wystarczy klikn

konkretny termin, zaznaczamy na kalendarzu 

Można także oznaczyć dane zadan

stronie wpisu. Jeżeli wykonaliśmy z

po lewej stronie wpisu, aby reszta

możemy usunąć Zadanie klikając 

Możemy również podzielić zadania na kategorie wyświetlane wtedy pod różnymi kolorami. Lista taka 

jest dostępna w panelu Zarządzanie

zadań.
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zakreśleniu myszką wizyty w odpowiednim mie

i naciśnięcie przycisku Zaplanuj wizytę lub dwukrotne kliknię

uje okno wyboru pacjenta z listy i zaplanuje now

emy wyszukać pacjenta po dowolnych danych

wisko nie figuruje na liście pacjentów, możemy „

j. Po zatwierdzeniu przyciskiem Ok program zak

o opisu wizyty w celu przekazania informacji o pla

madzenia danych potrzebnych np. dla sterylizato

dzi. 

wizyt na terminarzu 

klikamy wpis na terminarzu prawym przyciskiem 

wyświetlonego menu. Standardowo program ma wbudowane

kże dodawać nowe (ręczne statusy) w ustawien

la pacjenta to konieczne jest zgłoszenie tego do 

statusów automatycznych należą: 

ustawiana po zaplanowaniu nowej wizyty 

po dodaniu informacji do wybranej wizyty 

po całkowitym rozliczeniu procedur w ramach wizyty 

w przypadku niepełnego rozliczenia wskazanej wizyty z wykonanych 

dla wizyt zaplanowanych z internetu 

ustawiany standardowo dla wizyty, kiedy nie chcemy korzystać z 

dodatkowego statusu dla wizyty 

Przedzwonić/potwierdzić – dla wizyty wymagających potwierdzenia

nia do wykonania na terminarzu. 

a jest lista własnych notatek na dzień wybrany 

nąć na puste pole i wprowadzić dowolny opis. Ab

na kalendarzu powyżej dzień w którym zadanie m

nie, aby było zawsze widoczne przez kliknięcie w pole po prawej 

zadanie możemy oznaczyć je jako wykonane prz

a pracowników wiedziała, że zostało zrealizowane

 na nim prawym klawiszem myszki i wybierając polecenie 

Możemy również podzielić zadania na kategorie wyświetlane wtedy pod różnymi kolorami. Lista taka 

Zarządzanie, w menu Ustawienia, w zakładce Terminarz, w tabelce 

 

ejscu (dzień, gabinet         

ęcie na terminarzu w 

wy wpis na domyślną 

ch osobowych. Jeśli 

w locie” założyć mu 

ktualizuje terminarz 

lanowanym leczeniu 

ornii o konieczności 

m myszy i wybieramy 

 automatyczne oraz 

niach. Jeżeli nie ma 

 Obsługi Serwisowej 

 

wskazanej wizyty z wykonanych 

ustawiany standardowo dla wizyty, kiedy nie chcemy korzystać z 

wizyty wymagających potwierdzenia 

 

 w kalendarzu. Aby 

by wpisać zadanie na 

ma zostać wykonane. 

przez kliknięcie w pole po prawej 

zez kliknięcie w pole 

zostało zrealizowane. Po jakimś czasie 

i wybierając polecenie Usuń. 

Możemy również podzielić zadania na kategorie wyświetlane wtedy pod różnymi kolorami. Lista taka 

, w tabelce Kategorie 
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4.3.  Jak wpisywać  pacjentów  oczekujących na wolny termin  lekarza. 

W zakładce Oczekujący wpisujemy pacjentów czekających w kolejce na wolny termin lekarza w danym 

konkretnym dniu. Aby dodać pacjenta do kolejki klikamy ikonkę Dodaj i wybieramy pacjenta z listy. 

Możemy także zaznaczyć inny dzień powyżej na kalendarzu i kliknąć Dodaj.  Można również dodać opis 

wizyty. 
 

4.4.  Jak znaleźć  wolne terminy  danego lekarza 

Żeby przejść do tego modułu kliknij z lewej strony na Terminarzu - Znajdź. Na tej zakładce możemy 

zdefiniować opcje wyszukiwania wolnych terminów. Program wyświetli listę propozycji wizyt, kliknięcie 

na dany wpis przeniesie widok terminarza na wybrany dzień i okres czasu, gdzie możemy zaplanować 

nową wizytę. Możemy także zawęzić wyszukiwanie do konkretnego lekarza lub gabinetu klikając na 

Więcej. Dostępne są tam opcje pozwalające na zawężenie naszego wyszukiwania do konkretnego 

lekarza, gabinetu, dnia, godzin wizyty lub długości wizyty.
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5.  Zakładka Pacjenci 

W tym module mamy dostęp do listy pacjentów i opcji z wyszukiwania, dodawania/usuwania  itp. 

Możemy również sortować kolumny według naszych potrzeb np. według numerów PESEL, alfabetycznie 

lub według numerów Karty pacjenta. Można również wyszukiwać pacjentów wg danych jakie posiadamy 

np. daty urodzenia czy po numerze telefonu. 

Dla przyśpieszenia programu wypisanych jest tylko stu pierwszych pacjentów. Jeżeli chcemy zobaczyć 

wszystkich to klikamy na górny panel w opcję Pokaż wszystkich. 
 

 
 

 

5.1.  Jak dodać Nowego pacjenta 

Aby dodać Nowego pacjenta należy przejść do głównej zakładki Pacjenci, gdzie w górnym lewym panelu 

znajduje się opcja Dodaj pacjenta. Wyświetli się okno do wypełnienia danych osobowych. Nowych 

pacjentów można też dodawać bezpośrednio z terminarza podczas planowania nowej wizyty. Jeśli ktoś 

dzwoni i chce się umówić na wizytę nie musimy najpierw zakładać mu karty, program zrobi to 

automatycznie. 
 

5.2.  Jak scalić powtarzających się pacjentów 

Jeśli zauważymy, że dany pacjent został wpisany do bazy dwukrotnie, możemy zaznaczyć wszystkie 

powtórzenia z wciśniętym przyciskiem Ctrl, a następnie kliknąć myszką w górnym panelu na Więcej opcji 

- Scal powtarzających się. Wszystkie zabiegi i wizyty zostaną przeniesione do pacjenta zaznaczonego na 

zielono spośród wszystkich wybranych 
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6.  Zakładka Karta Pacjenta 
 

6.1.  Jak edytować  dane osobowe w  zakładce Karta Pacjenta 

Kliknięcie panelu z danymi po lewej stronie karty pacjenta otworzy okno szczegółowej edycji. Można 

tam oprócz wypełnienia danych osobowych ustalić rabaty, przypisać pacjenta do jednej z grup, które 

możemy sami zdefiniować w ustawieniach (np. stomatologia, ortodoncja) oraz przypisać pacjentowi 

Lekarza Prowadzącego, którego inicjały będą się pokazywać w momencie drukowania Terminarza. 
 

 
 
Na zakładce Informacje dodatkowe możemy dodać dowolny opis oraz własną listę pól typu TAK/NIE 

np. aby zanotować informacje o przebytych chorobach lub uczuleniach. Raz zdefiniowane pola wyboru 

pojawią się automatycznie do wykorzystania u kolejnych pacjentów. 
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6.2.  Jak korzystać z panelu  przeglądu zębów. 

Szablon uzębienia umożliwia graficzne zobrazowanie historii choroby zarówno dla całego uzębienia, jak 

i indywidualnych powierzchni i korzeni. Każdy z zębów może być wyświetlany jako implant, element 

mostu lub usunięty. Aby nadać oznaczenie na cały ząb wybieramy je z listy po lewej stronie i klikamy 

na zęby których dotyczy. Po kliknięciu korony lub korzenia otworzy się widok powiększony, w którym 

można dokonać precyzyjnych oznaczeń. 
 

 
 
Listy kolorów oznaczeń są w pełni konfigurowalne, wystarczy przejść na Zarządzanie - Panel przeglądu i 
wpisać wygodny dla siebie zestaw oznaczeń i kolorów. Oprócz edycji oznaczeń zębów możemy edytować 
szablony zębów (jak również kopiować, usuwać) i dodawać, edytować szablony szczęk. 
 
Program Estomed posiada dwa panele przeglądu: mały (widoczny na karcie pacjenta) oraz duży 

(dostępny po kliknięciu na przycisk ze strzałkami w prawym dolnym narożniku, pod oznaczeniami stanu 

zębów). 

 

Mały panel oferuje takie możliwości jak: 

1. Oznaczenie stanu uzębienia pacjenta poprzez listę zdefiniowanych w programie oznaczeń np. 

most, implant jak również z listy zdefiniowanej przez użytkownika np. zatrzymany, wyleczony czy 

dowolne inne wprowadzone do programu (Zarządzanie – Panel przeglądu – zakładka 

Oznaczenia – Główne oznaczenia). Oznaczanie zębów jest dostępne poprzez kliknięcie 

wybranego oznaczenia i zęba, jak również spod prawego klawisza myszki. 

 

2. Poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranym zębie (lub wybranie edycji wskazanego elementu 

spod prawego klawisza myszki – Edytuj korzeń lub Edytuj koronę) możemy przejść do jego 

szczegółowej edycji. Mamy tu do dyspozycji wiele narzędzi pozwalających na oznaczanie 

powierzchni zęba, jego kanałów, dodawanie opisów do całego zęba lub konkretnego miejsca na 

zębie. Możliwe jest również rysowanie własnych powierzchni i kanałów na zębie. 
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Duży panel zębowy oferuje możliwości małego w zakresie oznaczania zębów opisanego powyżej oraz 

kilka bardziej zaawansowanych funkcji: 

1. Możliwość wczytania zdjęcia np. RTG pacjenta i ustawienia na nim poszczególnych zębów w ich 

naturalnej konfiguracji w szczęce. 

2. Poszczególne zęby można przemieszczać poprzez uchwycenie myszką, zmieniać ich rozmiar, 

obracać, usuwać, jak również dodawać kolejne. 

3. Dostępne są również bardziej zaawansowane możliwości rysowania: rysowanie kropek, linii, 

odręcznych oznaczeń. 
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6.3.  Jak uzupełnić kartę  z zaplanowanej wizyty 

W Karcie pacjenta, w zakładce Wizyty zaplanowane wyświetlana jest lista wizyt zaplanowanych dla 

pacjenta. Jeśli jest pusta możemy kliknąć na nią 2x i podać datę wizyty jaką chcemy opisać. Pojawiają się 

tu też automatycznie wpisy planowane na terminarzu. Po kliknięciu 2x na wizytę pojawi się okno 

pozwalające szczegółowo opisać wizytę. Objawy, rozpoznania, zabiegi i leki są pobierane z list 

zdefiniowanych w zarządzaniu. Tam także można zmienić domyślne ceny zabiegów. 
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6.4.  Jak śledzić  odbyte przez pacjenta  wizyty. 

W Karcie pacjenta - Wizyty wyświetlane są odbyte przez pacjenta (opisane) wizyty. Kiedy otwieramy 

wizytę z zakładki Wizyty zaplanowane i zatwierdzamy ją przenosi się ona właśnie na tą listę. 

Podświetlając wizytę pojawią się opcje rozliczenia (uregulowania należności za wizytę, wydruku faktury) 

oraz podpisu cyfrowego. Pod przyciskiem Drukuj w prawym górnym rogu ekranu pojawią się wszystkie 

wydruki zdefiniowane w Szablonach wydruków. Wszystkie dane do wydruku zostaną pobrane z 

podświetlonej wizyty. 
 

 

 

 

Podczas rozliczania wizyty możemy wybrać kwotę i zabiegi za jakie płaci pacjent.  

1. Możemy wskazać, że pacjent płaci za wszystkie zabiegi z wizyty poprzez zaznaczenie pola nad 

kolumną Suma. Wtedy program automatycznie zsumuje wartość zabiegów z wizyty i przepisze 

do pola Kwota, lub w polu Kwota wprowadzamy kwotę z klawiatury i program sam oznacza 

zabiegi opłacane. 
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2. Może wystąpić sytuacja w której pacjent płaci np. za jeden z zabiegów. W takiej sytuacji 

oznaczamy pole w kolumnie Suma przy konkretnym zabiegu i wtedy jego wartość jest 

przenoszona do pola Kwota jako płatność, a pozostałe procedury są oznaczane jako nieopłacone 

i zostaną pokazane jako zaległe podczas kolejnego rozliczenia tego pacjenta. 

 

 
 

3. Kolejną możliwością jest sytuacja w której pacjent opłaca część wartości konkretnego zabiegu. 

W tym przypadku możemy w kolumnie Płatność przy konkretnej procedurze wprowadzić 

wartość opłaty za ten zabieg (pole jest aktywne po dwukrotnym kliknięciu myszką) 
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Jeśli wystąpi sytuacja zaległości pacjenta w opłatach za jakiś zabieg to jest on wskazywany jako 

nieopłacony podczas rozliczania kolejnych wizyt. Możliwe jest również wpłacenie kwoty za jakieś zabiegi 

poprzez przycisk Wpłać na karcie pacjenta, gdzie zostaną również wskazane ewentualne zaległości. 

 

 
 

6.5.  Jak utworzyć plan leczenia dla pacjenta 

Dla pacjenta można przygotować i wycenić plan leczenia – wystarczy przejść na zakładkę Plany leczenia 

w Karcie pacjenta, kliknąć Dodaj plan leczenia, wybrać zabiegi i wcisnąć Zapisz zabiegi. Program 

wyliczy koszt i pozwoli na wydruk planu. 
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6.6.  Jak edytować  zdjęcia  pobrane  z pliku lub urządzenia RVG 

To moduł pozwalający pobierać i katalogować zdjęcia pacjentów. Mogą być to zdjęcia cyfrowe, skany 

lub obrazy pobrane z urządzeń RVG. 

 

 
 
Aby zeskanować/pobrać zdjęcia do pacjenta koniecznym jest, aby być aktualnie na karcie danego 

pacjenta w module Zdjęcia. Zdjęcia pobrane z pliku lub urządzenia pojawiają się w katalogu Pobrane. 

Miniaturki zdjęć można przeciągać do katalogów RVG lub Cyfrowe jeśli chcemy dodatkowo segregować 

zdjęcia. 
 

Po dodaniu zdjęcia możemy przeciągnąć je na ząb, którego dotyczy, aby powiązać te informacje w 

programie. Przeciągając z wciśniętym przyciskiem CTRL możemy dodać zdjęcie do kilku zębów. Aby 

obejrzeć powiększone zdjęcie klikamy dwukrotnie wybraną miniaturkę. 
 

Urządzenia dostępne pod przyciskiem Dodaj RVG definiujemy w ustawieniach programu. 
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6.6.1.    Jak modyfikować okno zdjęcia 

Dwukrotne kliknięcie na zdjęcie otworzy powiększony widok z opcjami poprawy jasności, kontrastu       

i wyostrzania (obszar narzędzi po prawej stronie). 
 

 
 
Zakładka Dotyczy zębów – w panelu możemy zaznaczyć zęby, których dotyczy zdjęcie. Następnie 

podczas przeglądania wszystkich zdjęć pacjenta możemy odfiltrować tylko te, które dotyczą wybranych 

zębów. 
 

Zakładka Opis zdjęcia – w tej zakładce możemy dokładnie opisać zdjęcie. 
 
Zakładka Parametry wykonania – są to parametry techniczne wykonanego zdjęcia pobrane z urządzenia 

RVG. 
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6.7.  Jak przeglądać wykonane zabiegi  pacjenta. 

Na karcie pacjenta w zakładce Wykonane zabiegi znajdziemy wykaz wykonanych zabiegów ze 

wszystkich wizyt. Możemy je przeglądać wg zabiegu, nr zęba, kategorii zabiegu lub daty. Możemy 

również wydrukować listę wykonanych zabiegów z kosztem lub bez, aby umieścić go np. w kartotece 

papierowej pacjenta. 
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6.8.  Prace protetyczne 

Jest to zakładka, gdzie są wypisane wszystkie zabiegi wykonane przez technika dla konkretnego 

pacjenta. Możemy w tym miejscu śledzić również zmiany statusu pracy, datę wykonania i uwagi 

wprowadzone np. przez wykonującego czy lekarza zlecającego. Możliwe jest również wydrukowanie 

ich listy w formie papierowej. 
 

6.9.  Gdzie przeglądać wszystkie  wpłaty wykonane przez pacjenta. 

Na Karcie pacjenta w module Rozliczenia widzimy listę zaksięgowanych wpłat (górna część okna) 

oraz należności za wszystkie odbyte wizyty (dolna część okna). Na tej podstawie wyliczany jest stan 

rozliczeń pacjenta. Aby wprowadzić zaliczkę lub dopłacić brakującą kwotę należy skorzystać z opcji 

Wpłać. Istnieje także możliwość dodrukowania dokumentów (np. faktur) za poszczególne płatności 

klikając na przycisk dokumenty. 
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7.  Zakładka Rozliczenia 

Główna zakładka Rozliczenia jest to wykaz wszystkich operacji gotówkowych, kart płatniczych oraz 

faktur z przelewem za dany okres. Panel po lewej stronie pozwala wybrać okres czasu za jaki 

generowane jest zestawienie. Każda z widocznych tabel może zostać wydrukowana. 
 

 
 
 

Przyciski Wpłać I Wypłać pozwalają wprowadzić lub wybrać kwotę z kasy. Operacja jest księgowana na 

bieżący dzień. 

Operacja wpłaty może mieć charakter gotówkowy, przelewu lub karty i może zostać potwierdzona 
następującymi dokumentami: paragonem, fakturą, rachunkiem lub dokumentem KP. 
Operacja wypłaty jest operacją gotówkową i może zostać potwierdzona dokumentem KW. 
 
Wszelkie operacje może filtrować wg zadanych kryteriów np. typu lub okresu czasu jaki wskażemy. 
Pod przyciskiem Więcej dostępne są raporty kasowe miesięczne lub dzienne oraz raport zbiorczy 
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7.1.  Dodatkowe funkcje modułu rozliczeń 

Przycisk Otwarcie kasy pozwala wprowadzić kwotę otwarcia kasy na dany dzień. Możliwe jest również 
ustawienie automatycznego otwierania kasy podczas pierwszego uruchomienia programu. Opcja taka 
znajduje się w ustawieniach programu w panelu Zarządzanie. W takiej sytuacji naciśnięcie przycisku 
Otwarcie kasy pozwala na modyfikację stanu otwarcia automatycznego. Ręczne wprowadzenie stanu 
otwarcia w kasie możliwe jest tylko na bieżącą datę. 
 

 
 
 

Dodatkowo dostępny jest wykaz wszystkich wykonanych zabiegów za dany okres czasu – zakładka 

Zabiegi oraz udzielonych rabatów (z podziałem na grupy rabatowe) – zakładka Rabaty



   Strona 

34 

    

8.  Jak planować czas pracy technikom 

W głównej zakładce Technicy możemy przeglądać i drukować zestawienia prac dla techników. Górny 

pasek narzędzi pozwala wybrać technika i okres czasu do wygenerowania raportu. Na liście pojawią się 

wszystkie zabiegi pacjentów przypisane do danego technika. Moduł pozwala także zmieniać status 

zadania dla technika (w realizacji/do poprawki/wykonano) oraz szybko umawiać pacjenta na kolejną 

wizytę (np. w celu odbioru protezy) poprzez kliknięcie opcji Zaplanuj wizytę. Aby technicy byli widoczni 

na liście, w Zabiegach i rozpoznaniach muszą być zaznaczone zabiegi, które wykonuje Technik. 
 

W momencie kiedy wybiera się zabiegi na karcie wizyt system automatycznie generuje kwotę dla 

technika. 
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9.  Panel Video 

Klikając na zakładkę Video otwieramy okienko podglądu obrazu z kamery podłączonej do naszego 

komputera. Może być to kamera zewnątrzustna, mikroskop, karta telewizyjna lub dowolne inne 

urządzenie przechwytywania video zgodne z systemem Windows. 
 
Moduł video pozwala zapisać aktualnie wyświetlany obraz z kamery jako zdjęcie lub video wewnątrz 

karty pacjenta. Wystarczy otworzyć Kartę pacjenta, a w okienku video kliknąć przycisk Zapisz zdjęcie 

lub Przechwyć „wideo”. Obrazy zawsze są dodawane do aktualnie otwartej karty pacjenta. Możliwy jest 

wybór kodeka video do kompresji pobranego materiału oraz rozdzielczości w jakiej jest on nagrywany. 
 

 



   Strona 

36 

    

10. Zarządzanie 

10.1. Personel 

Utworzenie użytkowników jest kluczowym zagadnieniem do sprawnej i optymalnej pracy z programem. 

Ułatwia to wgląd w pracowników pod względem wykonanych zabiegów, wykonanych wpłat/wypłat, czy 

udostępnianie pracownikom opcji administracyjnych. Najbardziej optymalną formą jest to, aby każdy 

pracownik miał założony własny login i hasło co ułatwi logowanie (ta część jest opisana w rozdz. –jak 

ustawić logowanie i uprawnienia dla użytkowników). 
 

10.1.1.    Jak dodać/edytować użytkownika jako Lekarza/Asystę/Higienisty 

Opcje Lekarzy/Asysty/Higienisty znajdziemy w zakładce Personel. Aby dodać nowego 

lekarza/asystę klikamy przycisk Nowy. W okienku jakie się pojawi trzeba uzupełnić dane osobowe. 

Dodatkowo lekarze posiadają pole kolor - nadanie każdemu lekarzowi innego koloru podniesie 

znacząco czytelność terminarza wizyt (opcja terminarz jest dostępna od ver. Ultimate), gdyż godziny 

pracy lekarzy są wyświetlane w wybranych kolorach. 
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10.1.2.    Gdzie znaleźć  opis wykonanych zabiegów dla pojedynczego personelu 

Moduł Rozliczeń lekarzy pozwala przeglądać w oknie personelu listę wykonanych zabiegów za dany 

okres czasu. W połączeniu z ustalaniem stawek procentowych na jakich pracują lekarze, umożliwia to 

kompleksowe raportowanie i wyliczanie należności dla każdego lekarza, za zabiegi jakie wykonał. 

 

10.1.3.    Jak ustawić  stawki dla personelu za wykonane zabiegi 

Każdy lekarz może mieć własne zdefiniowane stawki za rodzaj wykonanego zabiegu. Zabiegi 

wykonywane w gabinetach definiujemy w module Personel. Standardowo po instalacji ładowana jest 

przykładowa lista zabiegów. Jeżeli chcemy rozszerzyć listę zabiegów to wykonujemy to w module 

Zabiegi i rozpoznania (dodawanie nowych zabiegów jest opisane w rozdz. jak dodać nowy zabieg). 
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10.1.4.    Jak ustawić  opcje logowania oraz uprawnienia dla użytkowników 

W oknie Lekarza i Asysty znajdziemy przycisk opcji Logowanie i uprawnienia danego użytkownika. 

Podczas instalacji Estomed2 zakłada konto użytkownika dla pierwszego lekarza, posiada on 

uprawnienia do wszystkich funkcji programu oprócz uprawnień administracyjnych. Każdemu nowemu 

lekarzowi lub asyście można nadać nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których może logować się 

do programu. Można także odznaczyć opcje, które mają być dla niego niedostępne (np. ustawienia lub 

rozliczenia). 
 

W module Personel klikamy na okno Logowanie i uprawnienia. Znajduje się tam okno Nazwa 

użytkownika: np. simon, jest to login którym lekarz będzie się logować. Obok znajduje się przycisk 

Ustaw hasło:, hasło jest konieczne, aby wybrane uprawnienia się zapisały. W tym module znajduje się 

także Szablon uprawnień dzięki któremu w szybki sposób można przypisać personelowi np. minimalne 

uprawnienia. 
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10.2.  Technicy 

Technicy to osoby lub firmy, którym zlecamy wykonywanie niektórych prac lub zabiegów. Aby dodać 

nowego technika klikamy przycisk Nowy i wypełniamy jego podstawowe dane. W tym module możemy 

wydrukować wszystkie wykonane przez niego prace w zadanym okresie (miesiąca lub wskazanego 

zakresu czasu). 
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10.3.  Planowanie czasu pracy 

W tym module możemy szybko i przejrzyście planować czas pracy lekarzy, higienistów i asyst. Kalendarz 

w lewym górnym rogu programu pokazuje okres czasu na jaki planujemy pracę, na pasku narzędzi 

można także wybrać widoczne gabinety. 
 

Na liście personelu po lewej stronie klikamy na lekarza, któremu chcemy zaplanować godziny pracy, 

następnie zaznaczamy na siatce godzinowej ramy czasowe (na jeden lub kilka dni, także na kilka 

gabinetów) i klikamy pojawiający się przy błękitnym zaznaczeniu przycisk Zaplanuj. Można także 

przeciągnąć  nazwisko personelu z listy po lewej stronie na wybraną godzinę w terminarzu. 
 

 
 
Analogicznie planujemy czas pracy asyst i higienistów. Zaplanowane wpisy lekarzy i asyst można 

przeciągać myszką na inne dni/godziny/gabinety. Aby usunąć wpis klikamy go prawym przyciskiem 

myszy i wybieramy opcję Usuń. 

 

Możliwe jest również planowanie czasu pracy podczas dodawania nowej wizyty na terminarzu. W takiej 

sytuacji wybieramy personel do wizyty w trakcie jej planowania i taki czas pracy wskazanego personelu 

zostanie doplanowany pod wizytą. 
 

10.3.1.    Jak wybrać tryb pracy dla lekarza 

Każdy z lekarzy może pracować w różnych trybach (np. prywatny, nfz). Podczas planowania czasu pracy 

możemy wybrać tryb z listy wyboru Planuj czas pracy, poniżej listy personelu. Wszystkie dodawane czasy 

pracy od momentu wybrania jego rodzaju będą planowane w tym trybie. Jeśli chcemy zmienić tryb już 

zaplanowanego lekarza należy usunąć jego wpis i dodać ponownie w innym trybie. Dostępne tryby pracy 

można zdefiniować w ustawieniach podając nazwę i własną ikonkę oznaczeń. 
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10.3.2.    Jak powielić czas pracy dla lekarza 

Typową sytuacją jest planowanie czasu pracy na cały tydzień, w większości przypadków jest to 

powtarzalny okres pracy personelu, dlatego aby wyręczyć użytkowników w planowaniu grafika pracy 

tydzień po tygodniu program posiada funkcję powielania bieżącego widoku na następny tydzień. 
 

Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać w kalendarzu okres czasu jaki chcemy powielić (np. od 

poniedziałku do piątku) i kliknąć przycisk Powiel zaplanowany czas pracy. Lekarze i asysta ze 

wszystkich gabinetów zostaną skopiowani na następny tydzień. Klikając w/w przycisk wielokrotnie 

ponawiamy powielenie czasu pracy na kolejne tygodnie. Po każdym powieleniu aktualizuje się widok 

kalendarza, co pozwoli na bieżąco kontrolować i korygować czas pracy. 
 

 

Uwaga 

Jeśli w okresie, na który ma zostać powielony czas pracy zdefiniowane są już godziny pracy lekarzy 

program wyświetli komunikat ostrzegający użytkownika o istnieniu już w tym czasie zaplanowanego 

zakresu pracy lekarza, po ewentualnym zaakceptowaniu złączy wpis istniejący i powielany, 

wyświetlając 2 bloki godzinowe obok siebie. Tego typu sytuacje należy korygować ręcznie, klikając 

zdublowany blok prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Usuń jeśli jest błędna. 
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10.4.  Zabiegi  i rozpoznania 

W tym module możemy zdefiniować listy zabiegów, rozpoznań, objawów i leków, z których korzysta 

program. Wszystkie wpisy podzielone są na kategorie – katalogi wyświetlane po lewej stronie. W danej 

kategorii możemy wprowadzić dowolną ilość wpisów lub zakładać nowe katalogi – podkategorie. 
 

 
 

10.4.1.    Jak  edytować zabiegi 

Aby wyświetlić zabiegi z danej kategorii, klikamy myszką wybrany katalog po lewej stronie, zabiegi 

pojawią się w tabelce po prawej stronie. Do każdego zabiegu możemy przypisać kod, nazwę, koszt – 

cenę jaką płaci pacjent za zabieg, koszt własny – jaki ponosi gabinet w związku z wykonaniem zabiegu 

lub zleceniem go technikowi. Zaznaczamy także opcje czy zabieg dotyczy konkretnego zęba, czy jest 

zlecany technikowi, oraz czy bierze w nim udział asysta.  

Uwaga! 

Opcje Dla technika oraz Rozliczenia dla asysty są istotne podczas rozliczania wykonanych zabiegów, 

ponieważ na tej podstawie przyporządkowywana jest kategoria personelu wykonująca konkretną 

procedurę. 
 

Na pasku narzędzi znajdziemy przyciski do dodawania kategorii, podkategorii i zabiegów. Zabiegi można 

też przeciągać myszką między katalogami. U dołu listy zabiegów z danego katalogu znajdziemy zawsze 

pusty wiersz, w którym od razu można dopisać nowy zabieg. 
 

10.4.2.    Jak edytować - Rozpoznania, Objawy,  Leki 

Podobnie jak listę zabiegów, możemy również edytować słownik rozpoznań, objawów i leków. 

Korzystając z tych list możemy później szybko opisywać wizyty pacjentów. 
 

Warto jest zbudować własną bazę lekarstw. Dzięki temu bardzo uproszczony zostanie proces 

wystawiania dokumentów z wizyt dla pacjenta (sposób tworzenia wzorów szablonów jest dokładnie 

opisany w rozdz. Jak utworzyć szablon wydruku). 
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10.4.3.    Jak edytować – Opisy wizyt, Opisy zdjęć i Opisy zębów 

Możemy zdefiniować swoją listę opisów stosowanych podczas opisywania wizyt, zdjęć i zębów na 

panelu. Opisy te możemy podzielić na dwie kategorie: na przypisane dla lekarza, który je stosuje 

poprzez wybranie go z listy personelu i dodanie dla niego wpisów na liście w słowniku 

(wykorzystywać je będzie mógł jedynie personel do którego są przypisane) oraz opisy ogólne 

widoczne dla całego personelu, a więc każdy z lekarzy może je wykorzystywać. 
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10.5.  Szablony wydruków 

W szablonach wydruku możemy zdefiniować dokumenty, które drukujemy w gabinecie (np. 

przypomnienie o wizycie dla pacjenta, raport z wizyty, faktura itp.) 
 

Wydruki podzielone są na kilka kategorii. Te z grupy Wydruki dla pacjenta dostępne są na karcie 

pacjenta. W katalogu pozostałe Szablony umieszczone są stałe szablony używane przez program do 

wydruku faktury lub przypomnienia o wizycie. Nagłówki i stopki to bloki danych (np. nazwa i logo kliniki) 

dołączane automatycznie do wszystkich wydruków z programu. W katalogu recepty można definiować 

wydruki listy leków przepisywanych podczas wizyty pacjenta. 
 

Na pasku narzędzi znajdziemy przycisk dodawania nowego wydruku. Edycję istniejącego rozpoczynamy 

przez dwukrotne kliknięcie na ikonce szablonu. Edytor wydruków przypomina typowe edytory tekstu. 

Można dowolnie formatować tekst, oraz wstawiać specjalne obszary z menu Wstaw. Znajdziemy tam 

opcję zwymiarowanego bloku, dzięki czemu precyzyjnie wyznaczymy obszar do drukowania (wysokość, 

szerokość, marginesy), np. w celu drukowania na receptach. Dane wyświetlane w niebieskich bloczkach 

(np. nazwisko pacjenta, bieżąca data) zostaną automatycznie podmienione podczas wysyłania 

dokumentu na drukarkę. W ramach rocznej obsługi serwisowej możemy wykonać dla klienta szablon 

faktury lub ostatniej wizyty, a także praktycznie każdy inny szablon czy raport niezbędny 

użytkownikowi w codziennej pracy. 
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10.6.  Raporty 

Raporty pozwalają przeglądać i drukować zestawienia danych o pacjentach, lekarzach i wykonanych 

zabiegach za dany okres czasu. Wchodząc do modułu Raporty najpierw trzeba wybrać okres czasu za który 

chcemy wydrukować raport. Klikając na przycisk Miesiąc można wybrać pomiędzy zakresem, a danym 

miesiącem. 
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Przedstawimy dokładniej przykład raportu Rozliczenia lekarza: 
 

 
 
Jeżeli chcemy wydrukować np. dwóch lekarzy np. Malinowski Rafał oraz Zima Andrzej, to trzeba przy 

innych lekarzach nacisnąć Ukryj Nazwisko Imię. W ten oto sposób na wydruku pokażą się Ci lekarze, 

którzy są widoczni. Istnieje również możliwość ukrycia podsumowania na wydruku poprzez kliknięcie na 

Ukryj Podsumowanie. Jest możliwość filtrowania zawartości tabeli po włączeniu filtrów poprzez Włącz 

filtry pod tabelką. Ten raport można także zapisać do Excela. Trzeba zaznaczyć wybranych lekarzy, 

wykonać kopiowanie oraz wkleić do Excela. 

 

10.6.1.    Gdzie znaleźć  Raport dłużników 

Raport jest dostępny w sekcji Zarządzanie - Raporty, pokazuje on wszystkich pacjentów, dla których 

suma zaksięgowanych wpłat jest mniejsza niż należność za wykonane zabiegi. Aby uregulować stan 

rozliczeń pacjenta, należy otworzyć jego kartę, przejść do zakładki rozliczenia i wybrać opcję Wpłać. 

 

 
 

10.6.2.    Gdzie znaleźć  Raport wykonanych zabiegów przez lekarza 

Raport ten opisuje wszystkie zabiegi wykonane przez danego lekarza. Aby go wyświetlić klikamy 2x 

wybranego lekarza na liście Personelu w module Zarządzanie. 
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10.6.3.    Gdzie znaleźć  Raport wykonanych zleceń  przez Technika 

Na zakładce Technicy możemy przeglądać i drukować zlecenia dla wszystkich lub wybranego technika 
wskazując wybrany zakres czasowy oczekiwanego zestawienia. 
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10.7.  Jak łatwo poruszać  się po Ustawieniach programu (opcje programu) 

W tej części znajdziemy opcje pozwalające dostosować program do własnych preferencji. 
 

 
 

10.7.1.    Ustawienia - Ogólne 

W tej części możemy skonfigurować wygląd terminarza. Siatka terminarza to minimalny okres czasu na 

jaki możemy planować wizyty. Należy pamiętać że im siatka jest bardziej zagęszczona tym mniejszy 

zakres godzin zmieści się na ekranie bez przewijania terminarza. Program pozwala planować kilka 

wizyt na jedną godzinę, więc nawet przy rzadkiej siatce istnieje możliwość wpisania dowolnej ilości 

pacjentów, będą wtedy pokazywani jeden obok drugiego. 
 

Kiedy klikamy 2x na terminarzu, aby zaplanować wizytę to jej długość jest pobierana z ustawień jako 

Domyślna długość wizyty. 

Istnieje tu również możliwość wybrania zakresu godzinowego jaki będzie wyświetlany na terminarzu 
poprzez wskazanie godziny początkowej i końcowej z pól Widoczne godziny. 

 

Jeśli chcemy móc planować wizyty w sytuacji w której jeszcze nie wiemy, który lekarz będzie się nią np. 
zajmował to możemy zaznaczyć opcję „Zezwalaj na planowanie wizyt bez przypisanych lekarzy”. 

 

Widoczny opis wizyty – pod tym przyciskiem znajdują się opcje konfiguracji informacji wyświetlanych na 
„karteczkach” wizyt na terminarzu. 

Wymagane pola – znajdują się tam opcje pozwalające na ustawienie wymaganych do uzupełnienia 
informacji jakich Estomed będzie wymagał na karcie pacjenta. 

Widoczne kolumny – w tym miejscu możemy ustalić jakie kolumny będą widoczne na liście pacjentów w 
module Pacjenci. 
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10.7.2.    Ustawienia – Grupy 

 

 

10.7.2.1 Grupy pacjentów 

Moduł Grupy pacjentów służy do określenia do jakiej grupy można przypisać danego pacjenta. 

Przykładem może być np. grupa pacjentów niesolidnych. Dodajemy nową grupę klikając na wolne 

pole, wpisujemy nazwę np. niesolidni i przypisujemy tej grupie kolor. Wtedy dany klient jest na liście 

pacjentów w kolorze ustawionym w tej zakładce. Przypisywanie do Grupy pacjentów jest dokładnie 

opisane w rozdziale Jak dodać nowego pacjenta lub Jak edytować dane personalne i ustawienia 

pacjenta. W tym module można zastosować różne grupy w zależności od zapotrzebowań Gabinetu. 

Przykładem może być grupa Pacjenci prywatni itd. 

 

10.7.2.2 Grupy rabatowe 

Ta opcja zazwyczaj stosowana jest dla firm, które wysyłają swoich pracowników na leczenie 

stomatologiczne. Jeżeli klientów jest dużo można zastosować dla firmy rabat. Aby utworzyć Grupę 

rabatową należy kliknąć dwa razy myszką na puste pole, wpisać nazwę dla grupy oraz wcisnąć przycisk 

Ustaw stawki. Ustawienie 10% oznacza 10% rabatu, natomiast 0% oznacza brak rabatu. Przypisywanie 

do Grupy rabatowej jest dokładnie opisane w rozdziale Jak dodać nowego pacjenta lub Jak edytować 

dane personalne i ustawienia pacjenta. 

 

10.7.2.3    Gdzie i jak dopisać tryby pracy lekarzy. 

W tym module Ustawienia - Tryb pracy lekarzy  możemy dopisać do jakiego trybu lekarz pracujący w 

naszej  klinice może być przypisany. Domyślnie możemy wybrać spośród dwóch opcji (prywatny / NFZ). 

Jeżeli chcemy dodać inną nazwę klikamy myszką na wolne pole i wpisujemy kolejną nazwę. Można 

przypisać ikonkę dla tej nazwy klikając na puste pole po prawej stronie. 
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10.7.3.    Ustawienia – Terminarz 

 

 

10.7.3.1    Jak dodać nowy Gabinet do Terminarza 

Jest to pole w którym ustawiamy ilość gabinetów. Aby dodać nowy gabinet należy nacisnąć dwa razy 

myszką na puste pole, wpisać nową nazwę gabinetu, oraz oznaczyć go kolorem, który będzie 

identyfikować go na terminarzu. Jeżeli nie chcemy, aby dany Gabinet był widoczny na terminarzu, to go 

odznaczamy na liście. 

 

10.7.3.2  Status wizyt 

Ten moduł jest powiązany z zakładką Terminarz. Jeżeli chcemy dodać własny status wizyty, klikamy 

na puste pole i wpisujemy np. Wizyta Pracownika i przypisujemy mu zdjęcie. Przypisanie zdjęcia jest 

konieczne, aby Status wizyt  działał poprawnie. 

 
Jak przypisać Status wizyty pacjentowi jest dokładnie opisane w rozdziale Jak skutecznie pracować z 

Terminarzem. 

 

10.7.3.3    Kategorie zadań na terminarzu 

Użytkownik może w tym miejscu zdefiniować listę kategorii zadań np. wg. stopnia ważności itp. Powinien 

wprowadzić nazwę dla kategorii i przyporządkować jej kolor np. Pilne – wybrać kolor czerwony. Po takim 

zabiegu możliwe będzie segregowanie zadań poprzez kliknięcie na dodanym zadaniu na terminarzu 

prawym przyciskiem myszki i wybranie dla niego odpowiedniej kategorii. 
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10.7.4.    Ustawienia – Konfiguracja 

 

 

 

10.7.4.1.    Kopia zapasowa bazy danych 

Wszystkie dane programu przechowywane są w katalogu instalacyjnym (domyślnie C:\Program 

Files\Estomed2), bardzo ważne jest jednak przechowywanie kopii danych w innej lokalizacji (drugi dysk 

twardy, płyta CD/DVD, pendrive. W tej sekcji możemy ustalić katalog, do którego zostanie wykonana 

kopia bazy danych przy każdym zamknięciu programu. Możemy także zapisać kompletną kopię bazy 

ręcznie w wybranym folderze. Baza danych jest pakowana do jednego pliku o rozszerzeniu SQL. 

10.7.4.2.    Aktualizacje automatyczne 

To katalog sieciowy z którego pobierana jest najnowsza wersja programu dla wszystkich komputerów       

w klinice. Opcja ta jest stosowana w dużych instalacjach wielo gabinetowych, ustawiana jest przez 

wdrożeniowca lub naszych konsultantów pomagających skonfigurować program. 

10.7.4.3.    Konfiguracja RTG 

W panelu Zarządzanie, w menu Ustawienia, w zakładce Konfiguracja dostępny jest przycisk Konfiguracja 

RTG, który przełącza Estomed w tryb konfiguracji urządzeń mających współpracować  z systemem. W 

wyświetlanym oknie zaznaczamy pole obok nazwy wybranego urządzenia i ewentualnie przechodzimy 

jeszcze na jego zakładkę w celu weryfikacji, bądź uzupełnienia jego konfiguracji. Dostępna jest również 

zakładka Edytor zdjęć w której możemy wybrać dowolny zewnętrzny edytor dla zdjęć, które będą w nim 

otwierane po dwukrotnym jego kliknięciu. 
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Uwaga! 

Współpraca Estomedu z programami do radiowizjografi została przygotowana w sposób 

nieograniczający możliwości wykorzystania oryginalnego programu i jego funkcjonalności w zakresie np. 

edycji zdjęcia, tak więc większość zdjęć otwierana jest w programie z którego pochodzą. Są to: Digora, 

Kodak, Raymage, Image, Vixwin, Easy Dent, IOX, Dimexis/Romexis, Planmeca.   

 

 
 
 

Współpraca programów/urządzeń RTG z programem Estomed: 
1. DIGORA. Muszą być uzupełnione pola imię i nazwisko pacjenta. Pacjenci rozróżniani są na 

podstawie imienia i nazwiska. Synchronizacja zdjęć dla konkretnego pacjenta może być wykonana 
poprzez przycisk Synchronizuj z Digorą, który jest dostępny w karcie pacjenta w zakładce Zdjęcia po 
uprzednim skonfigurowaniu dostępu Estomedu do programu Digora. 
 
Konfiguracja: 
- Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu Digora 
- Estomed korzysta ze, skonfigurowanego w czasie instalacji Digory, źródła danych ODBC. Aby je 
odczytać należy uruchomić Panel Sterowania, Narzędzia administracyjne, Źródła danych (ODBC)  
i odnaleźć pozycję rozpoczynającą się domyślnie od „DFW” (dla bazy lokalnej) lub „tcpip” (dla bazy 
sieciowej). Pełną nazwę należy przepisać do Estomedu. Nazwę użytkownika i hasło. Dla lokalnej 
bazy danych nie trzeba wypełniać tego pola. W przypadku sieciowej należy wypróbować 
kombinacje „DfW” i „DfW151” oraz „DfW” i „DfW200”. 
Uwaga! 

Import/synchronizacja zdjęć dla wszystkich pacjentów może zostać wykonany jedynie przez 
serwisanta Estomedu. 
 

2. Dimexis/Romexis. Integracja umożliwia pełną synchronizacją zdjęć pomiędzy bazami danych 

Estomedu oraz programu Digora, zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak i jednorazowo dla 

wszystkich. 

Uwaga! 

Import zdjęć/synchronizacja dla wszystkich pacjentów może zostać wykonany jedynie przez 

serwisanta Estomedu. 
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3. Image. Estomed wywołuje program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w 

trakcie bieżącej sesji. 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu oraz katalog, do którego Image zapisuje 

zdjęcia. 

4. IOX. Estomed wywołuje program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w trakcie 
bieżącej sesji. 

 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do której IOX zapisuje zdjęcia. Przykładowa ścieżka podana jest 
w okienku konfiguracji. 
 

5. Kodak. Estomed wywołuje program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w 
trakcie bieżącej sesji. 
 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do programu TW.exe (w katalogu instalacyjnym Kodaka) oraz 
katalog, do którego Kodak będzie zapisywał zrobione przez siebie zdjęcia (niekoniecznie ten sam 
folder jak dla programu Estomed). 

 
6. Mediadent. Estomed wywołuje program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w 

trakcie bieżącej sesji. 
 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu Mediadent. 
 

7. Planmeca. Estomed otwiera program do przechwytywania zdjęcia bezpośrednio z urządzenia           

i zapisuje je w domyślnym katalogu zdjęć Estomedu. 

Konfiguracja: Nie wymagana. 

8. Raymage. Estomed otwiera program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w 
trakcie sesji. 

 
Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu Raymage. 
 

Uwaga! 

Import/synchronizacja zdjęć dla wszystkich pacjentów może zostać wykonany jedynie przez 
serwisanta Estomedu. 
 

9. Sidexis. Estomed otwiera program do przechwytywania zdjęcia bezpośrednio z urządzenia                
i zapisuje je w domyślnym katalogu zdjęć Estomedu.  

 
Konfiguracja: Nie wymagana. 

10. Vatech (Easy Dent). Występują dwie możliwości integracji: 

a.) Estomed wywołuje program EasyDent (Karta pacjenta -> Zdjęcia -> RTG EasyDent) 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu EasyDent. 

b.) Estomed otwiera program do przechwytywania zdjęcia bezpośrednio z urządzenia i zapisuje je 

w domyślnym katalogu zdjęć Estomedu. 

Konfiguracja: Należy wybrać używane urządzenie z listy dostępnych. Jeśli nie będzie działało 

(np. niestandardowa instalacja sterowników Vatech na innym dysku niż C) wybrać „Inny...”, 
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kliknąć „Więcej” i w nowym okienku podać ścieżkę do pliku .exe sterownika oraz do pliku INI 

(np. C:\PaXUni3D\EXE\PaXUni3D.exe, C:\PaXUni3D\User_Settings\PaXUni3D.ini). 

11. Vixwin. Estomed otwiera program na karcie pacjenta i pobiera miniaturki zdjęć dodanych w trakcie 

sesji. 

Konfiguracja: Należy podać ścieżkę do pliku .exe programu Vixwin. 

 

10.7.4.4.    Narzędzia instalacyjne i informacje o instalacji 

Przycisk narzędzia instalacyjne pozwala modyfikować m.in. katalog do przechowywania zdjęć dla 
programu Estomed. Jest przyciskiem serwisowym. 
 
Przycisk Informacje o instalacji pozwala na zapoznanie się szczegółowymi danymi na temat konfiguracji 
Estomedu na tym komputerze.
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10.7.5.    Ustawienia – Panel przeglądu 

W tym panelu możemy wpisać różne oznaczenia jakich chcemy używać na panelu przeglądu. 

 

 
 
 
 

Zakładka Oznaczenia: 

1. Oznaczenia powierzchni i kanałów – oddzielnie definiowane są oznaczenia stosowane do 

oznaczania powierzchni zęba jak i jego kanałów. 

2. Główne oznaczenia – są one widoczne po prawej stronie panelu i stosowane do oznaczania całego 
zęba 

 

Zakładka Szablony zębów: 

Możemy w tym miejscu przygotować swoje własne szablony zębów na bazie tych istniejących w 
programie, jak również narysować swój własny ząb „od zera”. 
 
Zakładka Szablony szczęk: 

Pozwala nam to przygotować swoje własne szablony szczęk i stosować je później u pacjentów. 
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10.8.    Ustawienia rozliczeń 

 

 

 

Edytuj dane kliniki – przycisk pozwala na wprowadzenie do Estomedu dokładnych danych kliniki, które są 

później wykorzystywane w trakcie generowania wydruków poprzez automatyczne uzupełnienie przez 

program danych np. na fakturze. 

Automatycznie otwieraj kasę stanem z dnia poprzedniego – zaznaczenie tej opcji powoduje 

wprowadzenie przez program stanu otwarcia kasy podczas pierwszego uruchomienia programu danego 

dnia. 

Drukuj oryginał i kopie na tej samej stronie – zaznaczenie tej opcji powoduje generowanie wydruku np. 

faktury i jej kopii na tej samej stronie. 
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10.7.6.1. Jak uruchomić i pracować z programem lojalnościowym. 
 

 
 
Program lojalnościowy może być stosowany tylko w wersji Gold. Jest to program dzięki któremu 

możemy odliczyć pewną kwotę punków, które pacjent uzbierał podczas wcześniejszych zabiegów. 

Każdy punkt ma swoją przypisaną wartość. Żeby uruchomić i przypisać wartość punktowi, należy wejść 

do modułu Zarządzanie - Zabiegi i rozpoznania lub poprzez Zarządzanie – Ustawienia rozliczeń – 

przycisk Ustawienia programu lojalnościowego. 
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W zakładce Zabiegi możemy przypisać każdemu zabiegowi daną ilość punktów. Są to punkty, które 

będą dodawane pacjentowi gdy zostanie u niego wykonany zabieg. 

 

 
 

 
Następnie wybieramy pacjentów którzy będą brać udział w owym programie. Każdemu pacjentowi 

trzeba zaznaczyć pole na Karcie pacjenta - Ustawienia – Pacjent uczestniczy w programie 

lojalnościowym. W tym miejscu możemy również dodać w ramach bonusu kilka punktów poprzez 

wpisanie ilości punktów i kliknięcie Dodaj. 
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Gdy po wykonanej wizycie przez pacjenta będziemy Rozliczać wizytę, pokażą się nowe opcje w 

rozliczeniu wizyty. 
 

 
 
Żeby opłacić punktami wizytę wpisujemy w Wykorzystaj ilość punktów jakie posiada pacjent. 

Zaznaczamy zabieg który ma być opłacony punktami i klikamy Opłać wybrany zabieg punktami. Pojawi 

się nowa kwota do zapłaty pomniejszona o kwotę opłaconą punktami. Dalej postępujemy tak jak 

podczas standardowego rozliczania wizyt. 
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11.  Komunikator 

Moduł komunikator reprezentuje ikonka z logo programu „e” pojawiająca się w obszarze 

powiadomień obok zegarka na pasku zadań systemu Windows. 
 

Komunikator pozwala przesyłać krótkie wiadomości tekstowe między komputerami wewnątrz kliniki. 

Dzięki niemu recepcjonista może powiadomić gabinet, że pacjent przyszedł na wizytę, a lekarz 

przekazać obsłudze kasy ustaloną z pacjentem kwotę za zabieg. Komunikacja odbywa się tylko 

wewnątrz programu Estomed, jest więc w pełni bezpieczna, dodatkowo wszystkie wiadomości są 

archiwizowane w bazie danych i można je w dowolnej chwili przeglądać klikając 2x ikonkę 

komunikatora i wybierając opcje Archiwum. 
 

Komunikator pozwala przesyłać wiadomości między instalacjami programu, domyślnie będą to kolejne 

gabinety i recepcja, jeśli zajdzie konieczność dodania nowego użytkownika komunikatora należy dodać 

nowy gabinet w ustawieniach programu odznaczając opcje Pokaż na terminarzu. 
 

Bezpośrednio po instalacji komunikator nie jest przypisany do żadnego gabinetu i nie będzie odbierał 

wiadomości. Aby przypisać informację, w którym gabinecie pracuje dany komunikator klikamy prawym 

przyciskiem myszy ikonkę komunikatora w obszarze zegara systemowe i wybieramy Ustawienia, 

wskazujemy swój identyfikator z listy.  
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12.  Jak skonfigurować bramkę SMS 
 
 
 

12.1.   Jak uruchomić bramkę SMS 
 

 
 
Żeby uruchomić usługę SMS trzeba się skontaktować z pomocą serwisową Systemu Estomed pod 

numerem 058-551-26-19. 
 

12.2.   Jak utworzyć nową wiadomość 

 

 
Aby wysłać nową wiadomość do pacjenta trzeba przejść do Zarządzanie - Moduł SMS - Nowa 

wiadomość. 
 

 
 
Adresata można wybrać na dwa sposoby: 

- wpisując już nam znany numer telefonu pacjenta; 
- zaznaczając opcje Nazwisko pacjenta, wybieramy z listy jednego lub kilku pacjentów. 

Następnie wpisujemy treść wiadomości i naciskamy Wyślij. 
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12.3.   Jak zmienić  ustawienia zaawansowane 

Do wyboru są dwa rodzaje Trybu pracy bramki: tryb Standard oraz Premium. Te dwa tryby różnią się 
tym, że w trybie Premium SMS który dojdzie do pacjenta będzie mieć w nagłówku Podpis gabinetu, np. 
SMS od Estomed (max 11 znaków). W momencie kiedy zaznaczamy tryb pracy Premium uruchomi się 
opcja PodpiszSMS jako. 
Tryb pracy Standard  będzie posiadać standardowy nagłówek w formie numeru. 
 

 
System Estomed umożliwia także wysyłanie życzeń świątecznym (wg. kalendarza w dniu świątecznym)               
oraz urodzinowych. Numer telefonu pacjenta, który ma np. 23 marca urodziny system Estomed 
wygeneruje automatycznie z karty pacjenta. Żeby zapisać życzenia trzeba kliknąć na przycisk Zapisz 

ustawienia. 
 


