
SANUS3 Iskola-egészségügyi program 

1.29.05.- 1.29.16 között fejlesztett változásai 
 

 

Először is szeretném megköszönni minden felhasználónk számára a türelmet, hogy eddig 

birtátok, hogy fejlesszük és teszteljük a programot. Most kezetekbe azaz kezetek alá kerül az 

új Sanus, a szűrővizsgálat menü teljesen átalakult, de nem kell megijedni a logikája teljesen 

ugyanaz, tehát könnyen rászokik orvos, védőnő. Az alábbiakban minden változtatást leírok 

menünként. Ha valakinek bármilyen kérdése van, hívjon nyugodtan (06/70/501-1007), vagy a 

következő képzésünkre várjuk szeretettel 2017. január 26 csütörtökön a szokott helyen 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Kar, Budapest, Práter u. 50./a (METRO 

Klinikák megállónál) 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Évet kívánunk Minden SANUS 

felhasználónknak! 

 

SZŰRŐVIZSGÁLATOK MENÜ 

 

- Bekerült a testzsírszázalék a programba az alapszűrés részbe, ami azért is fontos lehet, 

mert több védőnő jelezte, hogy kapott a testnevelőktől, illetve az iskolától új mérleget 

(BF511-Testösszetétel elemző monitor) a netfitt vizsgálathoz kapott mérlegek közül, 

így lehetősége van testzsír mérésre is. Természetesen a leletbe is nyomtatható lett, 

amit értékel is a program. Az értékelés az alábbiak szerint- alacsony, 0 normális, 

+magas, ++ nagyon magas  

„HD McCarthy és mások (International Journal of Obesity, Vol.30,2006) és 

Gallagher és mások (Amercan Journal of Clinical Nutricion, Vol.72,2000 szept.) 

kutatására épül és az Omron Healthcare négy szintre osztotta fel” 

- Az alapszűrésben figyeltünk a tabulátort használókra is, ami nagyon megkönnyíti az 

adatok bevitelét, a billentyűzeten a Q betű mellett balra található a tabulátor gomb, 

amivel a program mindig a következő kitöltendő mezőre ugrik.  

- Az alapszűrésben a hallásvizsgálatot részletesen töltő kolléganők számára javítottuk 

azt a lehetőséget, ha 0 dB-lel hall a gyermek, akkor azt nyomtatja a leletre, ha mellette 

más értékek is vannak, különben üresen hagyja. 

- Az alapszűrésből a tetvesség részt levettük, mert a tetvesség menü szolgál ezen 

tevékenység vitelére és természetesen a nyomtatáson sem látszódik.  

- Ha az alapszűrést excel táblába küldjük, akkor a tábla oszlopsorai mezők nevei 

sorrendbe vannak és szépen kiírva. Az excel exportnál figyelembe lett véve hogy xls 

vagy xlsx formátumot szeretnénk.  

- Az alapszűrés lelet gomb megnyomásával a szöveg módosult: 51/1997(XII.18) NM 

rendelet alapján.  

- A Szűrés menü többszörösen átalakult, már kinézetre is más, ami a változtatást 

indokolta, hogy nem minden tanulónál használjuk az összes szervrendszert, ezért nem 

is kivánjuk megnézni, maradjon az normál státuszban. A menü bal oldalán látjátok a 

szervrendszereket, ha valamelyik kapcsán a tanulónak elváltozása van megjelenik 

mellette egy rózsaszín kis kocka. Figyelem teljes képernyőn használjátok a programot, 

mert különben nem látszik az alsó három rész: idegrendszer, menthálhigiéné, allergiás 

megbetegedések!  



- A Szűrés menü jobb oldalán továbbra is látszódnak csak az elváltozások, de az 

többsoros jobban olvasható és követhető mint a korábbi. Természetesen a leleten is 

nyomtatható.  

- Ha az iskolát ellátó orvosnak nem tetszik a normál státusz szövege, akkor azt a 

Szerviz/Beállítások/Szürővizsgálatok részben tudja módosítani, vagy üresen hagyni és 

akkor nem lesz látható a leleten sem.  

- Szűrővizsgálatok részben javítva lett, ha a legutóbbi szűrés átvételekor nem jegyezte 

meg a státuszt ha volt elváltozás és az üres státusz helyére be lett írva valami. Ez 

megfelelően működik. 

- A Szűrővizsgálat menü legnagyobb és sok energiát jelentő fejlesztése számunkra a 

BNO-k bevezetése a Sanusba, mivel nem volt mindig megfelelő BNO az eddigi 

korképekhez, vagy több korkép volt egy helyre írva, ezért ezek szétválasztása 

besorolása sok időt vett igénybe. Most kész van jól látszik melyik tanulónak milyen 

elváltozást adtunk, visszamenőleg is! Ha olyan diagnózisa volt, hogy egyéb, akkor 

felhívjuk a figyelmet, hogy sorolja be a kolléganő az elváltozást BNO szerint, erre 

minden szervrendszernél lehetősége van. Az elváltozások szövegszerűen megjelennek 

a leletben is természetesen és a jelentés C tábla adott sorával is összhangban van.  

- A Szűrés menüben a bal oldalon eddig levő kis nyilakat amivel az előző 

szűrővizsgálatra lehetett lépni azt levettük és helyette dátum beállítást tettünk, és ott 

egyértelműen látható a tanuló eddigi szűréseinek dátumai.   

- Továbbküldés menüben a kért vizsgálatok szövegrészhez napocska funkciót kértetek 

ezt megtettük. Bármilyen előre összeállított szöveget be tudtok vinni és utána azok 

közül választani.  

- Továbbküldés részben a kért vizsgálatok első/hátsó oldal sorok megjelenítésének 

javítása megtörtént. 

- A naplószámképzésre a védőnők és orvosok szemszögéből szakmai állásfoglalást 

kértünk az OEP szakmai ellenőrzés főosztályától, ahogy érdemben kapunk választ, 

annak fényében fogjuk változtatni a menüt.  

 

 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK MENÜ 

 

- Ahogy alapszűrésből a tetvesség részt levettük, úgy itt is, mert a tetvesség menü 

szolgál ezen tevékenység vitelére és természetesen a nyomtatáson sem látszódik.  

- A netfitt vizsgálatnál használt testzsírszázalék bekerült a programba ahogy az 

alapszűrés részben is láthatjuk. 

 

 

AKUT ELLÁTÁS MENÜ 

 

- Az Akut ellátás esetében, ha a SZERVIZ/Beállítások részben be van pipálva az Akut 

ellátás pipa akkor FELVITEL-nél beszúrja a terápia mezőbe az érkezés időpontját, 

MENTÉS-kor pedig felvitel esetén beszúrja a távozás időpontját a therápia mezőbe. 

Ez nagyon hasznos funkció, amit egyik fejlesztő iskolaorvosunk kért, hogy jobban 

nyomon lehessen követni az esetleges lógásokat, mettől meddig tartozkodott a tanuló 

az orvosi szobában.  

- Az Akut ellátás/Lekérdezés menü használatakor már lehet excel exportot kérni, ez a 

funkció is azt segíti, hogy ki lehessen gyűjteni az orvosi szobába megjelent tanulókat.  

 

 



GONDOZÁS MENÜ 

 

- Amikor gyógytestnevelésnél felajánlja, hogy gondozásba veszi, akkor ugyanazon 

dátummal veszi fel gondozásba, mint a rögzített gyógytestnevelésnél, nem a mai 

dátummal.   

 

 

VÉDŐOLTÁSOK MENÜ 

 

- Védőoltások/Lekérdezés/Jelentések menü kiegészült az új EPINFO-ban közzétett új 

védőoltás jelentéssel, amit a HepatitisB, MMR és dTap oltások esetén kell elkészíteni 

a védőnőknek.  

- Hiába jelent meg az EPINFO-ban az oltási jelentés melléklet sajnos nem egységes 

annak kérése az ántsz részéről, van körzet ahol több adatot is kérnek, van ahol 

továbbra is csak összlétszámot kell leadni oltandók/oltottak, van ahol az márciusi 

jelentéssel jeleteni kell az előző oltás adatait is...stb. Ezzel kapcsolatban észrevétellel 

éltünk az országos vezető védőnő felé, aki a Védőnői Módszertani egység számára 

továbbadta a feladatot, mi pedig kiváncsian várjuk a választ, hogyan kell jelenteni. 

- Figyelem a Sanusban három féle védőoltási jelentést lehet elkészíteni illetve még 

excel táblába is lehet küldeni, amikor tetszés szerint formázhatjuk a jelentésünket. 

Ilyenkor vigyázat, ne küldjünk excel tábla jelentést az ántsz számára adatbiztonság 

miatt, mert az könnyen módosítható, válasszuk a pdf formátumot (pl: Primopdf 

letöltésével) jelszóval védetten.  

- Új funkció a Védőoltások menüben az oltási kiskönyv nyomtatása, amit a Kiskönyv 

felirat mellett nyomtatási két kis ikon mutat, a nyomtatás és a nyomtatási előkép. A 

kiskönyvbe nyomtatásra kerül az eddigi és az iskolai védőoltások is egyben a születési 

hely, idő, anyja neve adatokkal együtt. Tehát ha kijelentkezik egy tanuló és az új 

helyre nem tudok Sanus fájlt küldeni, csak összesített lapot, akkor ahhoz még a tanuló 

kiskönyv nyomtatásával az oltásait is tudom küldeni. Ha valakinek telepítve van pdf 

készítő bármely program akkor természetesen elektronikus úton jelszó védetten ezt is 

meg tudja tenni és akkor nincs postaköltség.  

 

 

SZERVEZŐMUNKA MENÜ 

 

- Osztályrend menüben látható lett az alsó táblázatban a páros osztályok létszámai is fiú, 

lány bontásban is.  

- Osztályok léptetésekor beépítettünk egy ellenőrzést, hogy ne lehessen a léptetés után 

ugyanolyan osztály, ezzel elkerülhető, hogy osztályok véletlenül összeolvadjanak. A 

program felteszi a kérdést ilyenkor, hogy biztosan ezt szeretné tenni.  

- Munkanapló menüben lehet időintervallumot állítani, így ha jön a vezetővédőnő 

ellenőrizni tudok számára munkanaplót bemutatni az adott időtartamra és nyomtatni is 

tudom. 

 

 

JELENTÉSEK MENÜ 

 

- Index osztály számolásának javítása kijelentkezettek esetén, figyeli a kijelentkezettek 

dátumát.  



- A korábbiakban már írtam, hogy a Szűrés menü átalakításával a Jelentés menüt is 

módosítani kellett, hogy a jelentés C táblájában levő BNO-k alapján kerüljenek a 

tanulók/ illetve elváltozásaik a megfelelő sorba.  

 

 

TÖRZSADATOK MENÜ 

 

- A Törzsadatok első lapján rögtön megjelenik SNI és BTM, amit pipálni lehet a tanuló 

esetében. A KIR betöltés esetében ha táblázatban van SNI és BTM akkor tudja a 

program transzportálni ezt az adatot is, és akkor nem kell külön beírni a tanulónak 

útólag.  

- A kijelentkezett pipánál az alapértelmezett dátum az aktuális dátum lett. Ha valaki 

visszaszeretné venni a tanulót, tehát megszüntetni a pipát akkor rákérdez, hogy biztos, 

megszünteti-e a kijelentkezést.  

- Az Összesített lapon közkérésre nem jelenik meg az összes tetvességszűrés, mert az 

jelentősen megnövelte a lap darabszámát.  

- Törzsadatok/Iskola menü részében a már felvitt iskolákat ki tudom választani, de a 

tartozkodási időintervallum módosítására betettünk egy plussz gombot illetve 

funkciót, tehát mindig tudom változtatni ezt az időintervallumot később is, nem csak 

akkor amikor oda felvittem először.  

- Törzsadatok adatait excelbe szeretném kiküldeni akkor eddig is mód volt rá, de most a 

létrejövő oszlopok megnevezésére, sorrendjére ügyeltünk, azok egyértelműbbek 

lettek.   

 

 

SZERVIZ MENÜ 

 

- KIR betöltésnél lehetőség van az SNI és BTM –es tanulók esetében ezen adatot is 

közvetlenül betranszportálni a többi adattal együtt. 

- Tanuló Mentés/Betöltés menü új funkcióval bővült, lehet rá több tanulók egyszerre 

menteni és betölteni a következő képpen. Új gomb „Leválogatott tanulók mentése” 

gomb, a leválogatott tanulókat elmenti egy kiválasztott könyvtárba, gyakorlatilag úgy 

mintha egyesével mentette volna el. A tanulók egy táblázatban felsorolódnak ahol 

kiválaszthatók, hogy mely tanulókat akarja elmenteni. Mentés után automatikusan 

kijelentkezettek lesznek a tanulók. 

- Új gomb „Tanulók betöltése könyvtárból” gomb: Könyvtár kiválasztása után a benne 

szereplő tanulók felsorolódnak egy táblázatban ahol kiválaszthatók, hogy mely 

tanulókat akarja betölteni. A betöltött tanulók a -1BTLT osztályba (betöltési 

osztályba) kerülnek.  

- Figyelem!!! Amikor betöltünk egy tanulót vigyázni kell hogy ne írjunk vele felül egy 

másikat!!! Ezért felhasználóbaráttá tettük, reméljük a funkciót: Beleveszi a keresési 

listába a kijelentkezetteket is illetve a betöltési osztályba levőket. Ha nem új 

tanulóként töltik be a tanulót, hanem a listából kiválasztottba akarja 

beletölteni/összeolvasztani akkor megerősítő kérdést tesz fel, hogy biztos ezt akarja? 

Pl: Kovács Jánost felül írja Horváth Jánossal? Ilyenkor persze NEM lesz a válasz! 

Ezzel kivédhetők, hogy a tanulók elvesszenek azzal, hogy véletlenül felülírtuk őket.  

 

 


