
SANUS iskola-egészségügyi program 1.30.01-06 verzió változásai összefoglalóan: 

 

Mielőtt neki állnál és böngészni kezdenéd a programban az új verziónk rengeteg változtatását, 

kérlek téged olvasd el figyelmesen az itt leírtakat. Célom az volt, hogy a kisérő levelet úgy 

írjam meg, hogy érthető legyen amolyan védőnős és nem informatikus szagú, ezért példákat 

tettem bele, hogy a mindennapos munkádat új szemlélettel, jobb lehetőségekkel és 

egyszerűbben lásd viszont a Sanusban. A sok kérést is sikerült teljesíteni! 

 

 

Azt kívánja neked a fejlesztő csapatunk, hogy leld örömödet a munkádban és a SANUS-

ban!!! 

 

 

I. ÚJ FUNKCIÓK: 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS menü változásai: 

- A csoportfoglalkozásokat lehet már lekérdezni, a következő szempontok alapján: 

dátum intervallum, tanéves jelentés téma, tanítási időben vagy kívül, vagy 

mindkettő. továbbá itt lehet excel táblába menteni is. Figyeljetek arra ha 

szeretnétek a csoportfoglalkozás nyomtatási címét is beállítani azt a 

Szerviz>Beállítások>Nyomtatási címek>Csoportfoglalkozás lekérdezés rész. 

(Balatonfűzfő kérése teljesült) 

 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT menü változásai: 

- Az alkalmassági vizsgálatokat le lehet kérdezni és excel táblába is ki lehet küldeni. 

(Nagykanizsa kérése teljesült) 

 

VÉDŐOLTÁS menü változásai: 

- Új menüt készítettünk az osztályok egyszerre történő beoltására, vigyázat, ha egy 

osztályt véletlenül beoltasz, azt csak egyesével fogod tudni visszacsinálni, ezért 

fokozott figyelemmel használjátok a menüt. Lehet még egyesével is oltani a régi 

módon.  

- Az Védőoltás – osztály menü használata: kiválasztom az osztályt a legördülő 

részből, majd megadom a védőoltás típusát (célszerű mi ellen (oltóanyag neve) 

például HPV (Gardasil9), vagy itt is a legördülő részből választani, majd az 

oltóanyag számát megadni és végül a kategóriát. A következő osztály választásánál 

az oltóanyagra vonatkozó jobb oldali részt a program megjegyezi, így több osztály 

esetén minimális idő alatt lehet oltani. (Mosonmagyaróvár kérése teljesült).  

  

 

II. MÓDOSITÁSOK:  

 

 

ALAPSZŰRÉS menü változásai: 

- Csak akkor számol a program automatikusan percentil értéket, ha a testtömeg és 

testmagasság valamint a születési dátum ismert számára, különben üresen hagyja. 

- A percentil érték mindig látszik, ha elmegyek egy másik menübe és vissza akkor is 

látszik. 



- A testméretek miatt iskola/háziorvoshoz küldve felirat szerepel a szakrendelésre 

küldve helyett 

 

SZŰRÉS menü változásai: 

- Amikor a következő évben orvosi szűrést szeretnék csinálni és az előző évben volt 16 

éves szűrése, akkor mikor menteni akarok figyelmeztet, hogy már volt a tanulónak 16 

éves szűrése. Ezt a funkciót módosítottuk és a pipát a 16 éves mellől automatikusan 

kiveszi és másolatot készít.  

 

TÖRZSADATOK menü változásai: 

- A 16 éves laphoz szükséges anamnézis részt teljes egészében újból leprogramoztuk, 

akinek gondja volt az anamnézis rész 16 éves lapba való megjelenítésével, az most 

újból próbálja ki. Kinézetében nem változott az anamnézis, csak más programozási 

feladatok lettek a háttérbe téve, ezzel javítva az adatbiztonságot.  

 

SZERVIZ menü változásai: 

- Ha egy olyan tanuló kerül betöltésre, aki úgy lett lementve, hogy közben egy végzett 

osztályban volt akkor a betöltéskor benne lesz a végzett pipa a törzsadatokban, ezért 

ilyenkor az egész osztályt elballagtattuk és újból aktívvá tettük és akkor kikerült a pipa 

a tanulónál. Most ha betöltünk egy tanulót és végzett pipa van a törzsadatokban, 

figyeli a program és betöltéskor törölni fogja automatikusan a végzett pipát.  

 

JELENTÉS menü változásai: 

- A jelentés készítésnél E tábla készítésénél bele számolta a kijelentkezett tanulókat is a 

szűrésre kötelezettek közé, ezt módosítottuk és csak az arra a tanévre esőket figyeli a 

jelentéskészítésnél.  

 

MINDEN menüre vonatkozó változások: 

- Ahhoz, hogy adatvédelem előírásainak meg tudjuk felelni és az esetleges vitás, jogi 

kérdésekben is biztonságos legyen a program, már régóta terveztük, hogy minden 

menü minden adatbeviteli mezőjét naplózzuk. Ezt a funkciót láthatjátok az 

alapszűrésben a NAPLÓ gomb megnyomásával, előjövő ablak mutatja, hogy mely 

felhasználó pontosan mikor milyen adatot rögzített, törölt, módosított…stb.  

- Minden menüre és adatbeviteli mezőre elkészült a naplózás, de csak programgazdai 

szinten. Tehát, ha a jövőben bármikor számodra fontos lesz, hogy az adott tanulónál 

ki, mikor vitt fel egy adatot, azt az adatbázisból meg tudjuk mondani. 

- Ha szerkesztés alatt állnak az adatok, akkor nem lehet a fülek között váltani, 

alapszűrésből szűrésre, vagy egészségnevelés óráról csoportfoglalkozásra, 

tanácsadásra. stb. 

 

 

 

2019.09.24. 

A Sanus fejlesztő csapata nevében,  

sok szeretettel, üdvözlettel:  

 

 

Wenhard Andrea  


