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Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza czterech aplikacji (Prodentis, SmartDental, 
Estomed i MeDinci) w zakresie metod wprowadzania danych. W pracy wyspecyfikowano 
rodzaje danych najczęściej wprowadzanych do dokumentacji stomatologicznej oraz określono 
metody wprowadzania takich danych. Przeprowadzono badania wskazanych aplikacji pod 
kątem stwierdzenia możliwości wpisania wyspecyfikowanych danych określonymi metodami. 
Wyniki badań przedstawiono tabelarycznie oraz szczegółowo omówiono ich aspekty.

Abstract
The subject of the study is a comparative analysis of four applications (Prodentis, Smart-
Dental, Estomed and MeDinci) in terms of input methods. Types of data usually introduced 
into the dental records have been specified and the methods for introducing such data have 
been determined. The research of indicated applications for statements of possibility to enter 
specified data by means of the determined methods has been conducted. The results of the 
study are presented in tabular form and discussed in detail aspects of them.

Hasła indeksowe: system informatyczny, wprowadzanie danych, rozpoznanie, 
dokumentacja stomatologiczna
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Jednymi z  najważniejszych kry-
teriów wyboru oprogramowania 
przez stomatologa są prostota, szyb-
kość i intuicyjność wprowadzania 
danych do dokumentacji medycznej 
podczas wizyty pacjenta. Te cechy 
oprogramowania w istotnym stop-
niu oszczędzają czas lekarza den-
tysty, co pozwala mu przyjąć więk-
szą liczbę pacjentów i w bezpośred-
ni sposób przekłada się na efekt fi-
nansowy. Dlatego też autorzy niniej-
szego artkułu postanowili dokonać 
analizy porównawczej istniejącego 
na polskim rynku oprogramowania 
pod tym właśnie kątem.

Ponieważ autorzy nie znaleźli żad-
nych publikacji z zakresu tematy-
ki niniejszego artykułu, dlatego nie 
mogą się powołać na jakiekolwiek 
piśmiennictwo w tym zakresie ani 
go omówić a  jedynymi, wykorzy-
stanymi w  tej pracy źródłami ze-
wnętrznymi są analizowane apli-
kacje, głównie ich wersje „demo”, 
do których linki załączono na koń-
cu artykułu. Są to: 
1. Prodentis (1),
2. SmartDental (2), 
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3. Estomed (3), 
4. MeDinci (4).

Rodzaje danych 
w dokumentacji 
stomatologicznej
W dokumentacji stomatologicznej 
mamy najczęściej do czynienia z na-
stępującymi rodzajami danych:
1. Lokalizacja zęba.
2. Powierzchnia zęba.
3. Rozpoznanie.
4. Zastosowane procedury.
5. Zalecenia dla pacjenta.
6. Obrazy przechwytywane z róż-

nych urządzeń.
7. Inne pliki w postaci cyfrowej.

Istnieją dwie ogólne formy przed-
stawiania danych w dokumentacji 
stomatologicznej: tekstowa i graficz-
na. Forma graficzna ma na celu zo-
brazowanie na diagramie stanu le-
czenia pacjenta po jego poprzedniej 
wizycie. Jest to forma szybkiego – 
w porównaniu z formą tekstową – 
przedstawienia syntetycznej infor-
macji. Forma tekstowa jest natomiast 
podstawową postacią dokumentacji 
w rozliczeniach z NFZ i ewentual-
nych postępowaniach roszczenio-
wych ze strony pacjentów.

Część z wymienionych wyżej ro-
dzajów danych wykorzystuje skoń-
czony zbiór treści, czyli zbiór skoń-
czonej liczby różnych wpisów, czę-
sto powtarzających się w dokumen-
tacjach pacjentów. Idealnym rozwią-
zaniem dla stomatologa byłaby sy-
tuacja, w  której wpisy takie, czę-
sto obszerne, mógłby on wprowa-
dzać do dokumentacji jednym klik-
nięciem myszy. Aby było to moż-
liwe, producenci oprogramowa-
nia powinni tworzyć ikony kojarzą-
ce się intuicyjnie z predefiniowa-
ną przez nich treścią, wprowadza-
ną automatycznie do dokumenta-

cji przez kliknięcie. Dotyczy to ta-
kich rodzajów danych, jak lokaliza-
cja zęba, powierzchnia zęba, rozpo-
znanie i – w większości przypadków 
– zastosowane procedury. Zwiększe-
nie pod tym względem elastyczno-
ści systemu informatycznego moż-
na by uzyskać przez umożliwienie 
użytkownikowi samodzielnego mo-
dyfikowania dodatkowego zbioru 
ikon i edytowania treści powiąza-
nej z daną ikoną. Miałoby to zasto-
sowanie np. przy opisie użytych le-
ków i środków znieczulających, któ-
rych zbiór dostępny na rynku jest 
dynamiczny.

Innym rozwiązaniem mechani-
zmu wprowadzania treści dla omó-
wionych wyżej rodzajów danych 
są tzw. listy rozwijane. Są one jed-
nak mniej efektywne czasowo, gdyż 
wymagają każdorazowo odczytywa-
nia treści poszczególnych pozycji 
listy. Najmniej efektywną czasowo 
metodą jest wprowadzanie danych 
z użyciem klawiatury. Jest ona wy-
korzystywana w przypadku wpro-
wadzania treści niestandardowych, 
np. dłuższych procedur.

Aby móc w dokumentacji cyfro-
wej przechowywać również obra-
zowe rodzaje danych, oprogramo-
wanie powinno umożliwiać prze-
chwytywanie obrazów z kamery we-
wnątrzustnej, z urządzeń radiografii 
cyfrowej oraz ze skanerów. Niezbęd-
na jest również możliwość przecho-
wywania innych plików, które sta-
nowią cyfrową postać różnych do-
kumentów, związanych z rozpozna-
niem i przebiegiem leczenia.

Przebieg i wyniki 
przeprowadzonych badań
Opracowano formę prezentacji prze-
prowadzonych badań porównaw-
czych nad metodami wprowadza-

nia danych w  istniejącym na ryn-
ku oprogramowaniu dla gabinetów 
i klinik stomatologicznych. Forma 
ta zdeterminowała przebieg prze-
prowadzonych badań.

W  pierwszym etapie wyspecy-
fikowano wszystkie metody wpro-
wadzania danych, obecne w porów-
nywanym oprogramowaniu. W na-
stępnym etapie określono rodza-
je danych, związane z daną meto-
dą ich wprowadzania. Informacje 
te tworzą treść kolumny pierwszej, 
zatytułowanej „Metoda wprowadza-
nia danych”, w tabeli stanowiącej 
formę prezentacji przeprowadzo-
nych badań (tab. I). Kolejne kolum-
ny są przyporządkowane poszcze-
gólnym analizowanym aplikacjom. 
Treść tych kolumn zawiera informa-
cję o możliwości („tak”) i braku moż-
liwości („nie”) wpisania określonych 
danych wskazaną metodą za pomo-
cą aplikacji odpowiadających tym 
kolumnom.

Przebieg badań polegał zatem 
na sprawdzaniu możliwości utwo-
rzenia treści danych, wyspecyfiko-
wanych w  poszczególnych wier-
szach tabeli, za pomocą wskazanych 
metod i we wskazanej formie (tek-
stowej, graficznej i/lub obrazowej) 
w poszczególnych aplikacjach.

Wyniki badań przedstawiono 
w tabeli I.

Programy, z reguły, stosują jeden 
z  dwóch sposobów wprowadza-
nia danych: praca na diagramie lub 
wprowadzanie danych tekstowych 
ręcznie (z klawiatury), poprzez wy-
bór z rozwijanych list tekstowych 
oraz za pomocą ikon. Wprowadza-
nie danych w sposób tekstowy jest 
zazwyczaj związane z dodatkowym 
wprowadzeniem danych do diagra-
mu. Wprowadzenie danych poprzez 
diagram polega na zaznaczeniu da-
nego pola lub pól na diagramie zębo-
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Metoda wprowadzania danych Prodentis SmartDental Estomed MeDinci

Tworzenie danych tekstowych poprzez:

 X wybór ikon z predefiniowaną treścią
 f lokalizacja zęba tak tak nie tak
 f powierzchnia zęba tak nie nie tak

 » mezjalna/dystalna itd. tak nie nie tak
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna tak tak nie tak

 f rozpoznanie tak nie nie tak
 f procedury tak nie nie tak

 X dodatkowy zbiór ikon do predefiniowania treści przez użytkownika
 f rozpoznanie tak nie nie tak
 f procedury tak nie nie tak

 X wybór z list rozwijanych
 f lokalizacja zęba nie nie nie nie
 f powierzchnia zęba nie tak nie nie

 » mezjalna/dystalna itd. nie tak nie nie
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna nie tak nie nie

 f rozpoznanie tak tak tak nie
 f procedury tak tak tak nie

 X dodatkowy zbiór list rozwijanych do predefiniowania treści przez użytkownika
 f rozpoznanie tak tak tak nie
 f procedury tak tak tak nie

 X z klawiatury
 f użycie klawiatury tak tak tak tak

 X automatycznie na podstawie uprzednio wprowadzonych danych graficznych
 f lokalizacja zęba tak nie nie tak
 f powierzchnia zęba tak nie nie tak

 » mezjalna/dystalna itd. tak nie nie tak
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna tak tak nie tak

 f rozpoznanie tak nie nie tak
 f procedury tak nie nie tak

Tworzenie danych graficznych na diagramie poprzez:

 X wybór ikon
 f lokalizacja zęba tak tak tak tak
 f powierzchnia zęba tak tak tak tak

 » mezjalna/dystalna itd. tak tak tak tak
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna tak nie tak tak

 f rozpoznanie tak tak tak tak
 f procedury tak tak tak tak

 X wybór z list rozwijanych
 f lokalizacja zęba nie nie nie nie
 f powierzchnia zęba nie nie nie nie

 » mezjalna/dystalna itd. nie nie nie nie
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna nie nie nie nie

 f rozpoznanie tak tak tak nie
 f procedury tak tak tak nie

 X automatycznie na podstawie uprzednio wprowadzonych danych tekstowych
 f lokalizacja zęba nie nie nie nie
 f powierzchnia zęba nie nie nie nie

 » mezjalna/dystalna itd. nie nie nie nie
 » łuk górny/dolny, cała j. ustna nie nie nie nie

 f rozpoznanie nie nie nie nie
 f procedury nie nie nie nie

 X dodatkowy zbiór ikon do predefiniowania grafiki przez użytkownika
 f rozpoznanie tak nie tak tak
 f procedury tak nie tak tak

Dokumenty dołączane

 X pliki tak tak tak tak
 X obrazy przechwytywane ze skanera tak tak tak nie
 X obrazy przechwytywane z kamery wewnątrzustnej tak tak tak nie
 X obrazy przechwytywane z urządzeń radiografii cyfrowej tak tak tak nie

TABELA I
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wym, np. 15 M, a następnie wybra-
niu odpowiedniej procedury, ewen-
tualnie procedur (ryc.1, 2, 3). Opty-
malnym rozwiązaniem jest wybór 
odpowiedniej procedury (po wcze-
śniejszym zdefiniowaniu zawar-
tości pól) i wprowadzenie od razu 
rozpoznania oraz całej procedury 
(np. próchnica głęboka, znieczule-
nie, całkowite opracowanie ubytku, 
podkład i wypełnienie). Gdy zacho-
dzi potrzeba dopisania nietypowe-
go wpisu, który może się nie mieścić 
w danym polu, używa się pola „uwa-
gi”, „opis” itp. Taka koncepcja wpro-
wadzania danych pozwala na wpisa-
nie długiego, kilkuzdaniowego wpi-
su za pomocą 3‑4 kliknięć.

Istotna jest tu odpowiednia kon-
figuracja wpisów. Zazwyczaj po kil-
ku dniach pracy lekarz już wie, cze-

go może oczekiwać od programu. Jest 
to rozwiązanie dosyć domyślne i sto-
sowane przez kilka programów (Pro-
dentis, MeDinci). Pomocna jest w tym 
wypadku możliwość definiowania pól 
w programie. Każdy stomatolog, który 
przez wiele lat wypracował już swój 
styl pracy, ma swoje skróty i zasady 
wprowadzania danych i  powinien 
mieć możliwość ich wprowadzenia 
do aplikacji, którą zakupi (ryc.1, 2).

Rozwiązania, które prowadzą do 
uproszczenia tworzenia dokumentacji, 
należy ocenić wyżej. Oddzielne wpro-
wadzanie danych tekstowych, a na-
stępnie danych graficznych, zwiększa 
możliwość pomyłki oraz wydłuża czas 
pracy. W konsekwencji może prowa-
dzić też do rozbieżności danych za-
wartych na diagramie i w tekście opisu 
historii choroby. Najbardziej wskaza-

ne byłyby rozwiązania łączące te dwa 
sposoby wprowadzania danych: wpro-
wadzenie tekstu generuje równocze-
śnie zapis graficzny na diagramie lub 
odwrotnie – po wprowadzeniu danych 
graficznych na diagramie pojawia się 
równocześnie zapis tekstowy.

Wprowadzanie danych poprzez 
wybór z  list rozwijanych pozwala 
na uproszczenie pracy. Po przepro-
wadzonych testach pojawia się pro-
pozycja zrezygnowania z oddzielne-
go wyboru rozpoznania i procedu-
ry a zdefiniowania wpisu tak, aby 
od razu wprowadzić całą wizytę po-
przez rozbudowane wpisy zawiera-
jące wiele danych. Zazwyczaj pro-
gramy z tej grupy nie wprowadzają 
automatycznie wpisów w diagram, 
co niestety wymaga dodatkowe-
go uzupełnienia diagramu. Wyma-

Ryc. 1. Zapis wizyty pacjenta wraz diagramem w aplikacji ProDentis.
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Ryc. 2. Zapis wizyty pacjenta wraz diagramem w aplikacji Estomed.

Ryc. 3. Zapis wizyty pacjenta wraz diagramem w aplikacji MeDinci.
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ga to od lekarza dodatkowych klik-
nięć i straty czasu. Jednak przy pew-
nym, często nieszablonowym, wpro-
wadzaniu definiowanych rozpoznań 
można osiągnąć uproszczenie wpro-
wadzania danych.

Rozdzielenie wprowadzania da-
nych tekstowych od danych graficz-
nych do diagramu jest traktowane 
jako mniej domyślne. Takie rozwią-
zanie można polecić tym lekarzom, 
którym zależy na tekstowym wypeł-
nianiu dokumentacji i mogą poświę-
cić jej więcej czasu.

Diagram jest tym narzędziem, 
które powinno od razu, po załado-

waniu danych pacjenta, pozwolić 
na ocenę stanu uzębienia pacjenta 
oraz na stwierdzenie, co powinno 
być zrobione. Przy dobrze skonfigu-
rowanym diagramie pacjenta lekarz 
nie musiałby czytać historii choro-
by, aby ocenić stan uzębienia. Jedną 
z istotniejszych cech oprogramowa-
nia jest czytelność diagramu. W róż-
nych programach wygląda to inaczej 
(ryc. 1, 2, 3, 4). Jednak to lekarz po-
winien ocenić przed zakupem, któ-
ry sposób wprowadzania danych jest 
dla niego najbardziej czytelny.

Dosyć istotną cechą jest możli-
wość dołączania innych danych – 

zdjęć rentgenowskich, zdjęć wyko-
nanych w systemie radiografii cy-
frowej, zgody pacjenta, wypełnio-
nych ankiet itp. Wszystkie testowa-
ne programy mają te funkcje. Jednak 
nie wszystkie pozwalają na automa-
tyczne przechwytywanie obrazów 
ze skanera, kamery wewnątrzustnej 
czy urządzenia radiografii cyfrowej. 
Integracja oprogramowania z posia-
danym systemem radiografii cyfro-
wej jest istotną cechą, która powin-
na być brana pod uwagę przed za-
kupem oprogramowania.

Oprogramowanie Prodentis jest 
mocno rozbudowanym programem 

Ryc. 4. Zapis historii wizyt pacjenta na diagramie w aplikacji SmartDental.
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pozwalającym na zarządzanie duży-
mi gabinetami. Jego idea wprowa-
dzania danych bazuje na diagramie 
i jest bardzo prosta oraz domyślna. 
Pozwala też na wprowadzenie wła-
snych oznaczeń do diagramu oraz 
uproszczenie wprowadzania da-
nych przez umożliwienie wpisywa-
nia długich tekstów zawierających 
wiele procedur zastosowanych w le-
czeniu jednego zęba.

Program SmartDental jest także 
rozbudowanym programem opar-
tym na oddzielnym wpisywaniu da-
nych tekstowych oraz graficznych. 
Powoduje to większą komplikację 
przy wprowadzaniu danych i wy-
dłuża proces opisania wizyty. Jed-
nak w części tekstowej istnieje spo-
sób na uproszczenie wprowadzania 
danych poprzez umożliwienie wpi-
sywania długich tekstów. Proble-
mem jest zawarcie opisu powierzch-
ni zęba w rozpoznaniu, co utrudnia 
elastyczność i szybkość wpisów.

Aplikacja Estomed jest kolejnym 
bardzo rozbudowanym programem 
mającym wiele wyrafinowanych 
funkcji. Niestety twórcy tego pro-
gramu nie postawili na równocze-
sność wpisu graficznego i tekstowe-
go. Istnieje tu konieczność oddziel-
nego wprowadzania danych teksto-
wych i graficznych, co wydłuża pro-
ces opisu wizyty. Bardzo ciekawy 
jest jednak diagram, który pozwala 
na wprowadzanie przebiegu kana-
łów. Niestety wymaga to dodatkowej 
pracy od lekarza i tym samym obni-
ża jego użyteczność.

System MeDinci jest to jedyny 
program bezpłatny i  występujący 
w wersji przeglądarkowej. Aplika-
cja jest prosta, bez rozbudowanych 
funkcji, ale bardzo intuicyjna, opar-
ta na idei pracy na diagramie. Praw-
dopodobnie pozwala na najlepszą 
konfigurację graficzną, co upraszcza 
wprowadzanie danych. Umożliwia 
bardzo szybką, intuicyjną pracę.

Podsumowanie
Wszystkie analizowane programy 
umożliwiają ich konfigurację w pew-
nym zakresie i wprowadzanie wła-
snych procedur. Dobra konfigura-
cja procedur – czasami nie do koń-
ca w sposób zgodny z zamysłem au-
torów programu – pozwala na znacz-
ne przyspieszenie pracy.

Na zakończenie należy podkre-
ślić, że analizowane aplikacje były 
badane tylko w zakresie metod wpro-
wadzania danych i przedstawione 
wyniki nie odnoszą się do charakte-
rystyki tych aplikacji w całości.

Piśmiennictwo
1. http://www.prodentis.com.pl/
2. https://www.software ‑clinic.pl/
3. http://estomed.pl/demo/
4. https://medinci.pl/
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