
„O imagine face mai mult ca o mie de cuvinte.” 
Proverb Chinez. 

 

Review la software-ul de stomatologie QDENTAL 

O prezenţă relativ nouă pe piaţa programelor de stomatologie din Romania este programul 

QDental care întrunește toate condiţiile necesare mentenanţei unui cabinet dentar, având 

atât un mod de operare pentru un singur computer cât şi un mod server, precum şi module 

3D şi de Animaţii. 

De ce este important un software la un cabinet dentar? In primul rând pentru ușurinţa de 

accesare a datelor unui pacient, fisa acestuia fiind disponibilă instant de la începutul 

prezenţei acestuia. Modulele grafice fac interpretarea tratamentelor şi afecţiunilor mult mai 

ușoară, acestea putând fi accesate şi de la distanţă sau trimise prin email. Animaţiile 

protetice, ortodontice sau de profilaxie atrag pacienţii, creând un mediu „prietenos” şi 

comunicativ. 

Prin ce este atât de interesant programul QDental? 

Deși putem enumera câteva funcţionalităţi principale programul este deosebit de complex 

ca să fie structurat în câteva idei. Voi încerca să le exemplific în ordinea paginilor: 

I. Modulul principal 
 Pagina de introducere a pacienţilor cuprinde o multitudine de date care pot fi 

introduse, inclusiv un card personalizat cu numele pacientului care poate fi printat în 

șablon A4, precum şi o casetă de preluare a fotografiei pacientului. Metodele de 

căutare a unui pacient prezente pe pagină sunt complexe desemenea. Anamneza se 

poate face într-o anexă la pagina şi cuprinde multiple afecţiuni prestabilite precum şi 

casete de comentarii. Datele pacientului trecute pot fi printate într-o pagină 

conformă cu normele UE privind siguranţa tratamentelor pentru semnătura 

pacientului. 

 Schema de tratament şi examenul dento-parodontal pot fi introduse în două moduri, 

medic şi asistent, iar statusul dentar este configurat grafic prin multiple opţiuni. Deși 

lista de tratamente este predefinită pentru un număr mare de intervenţii, acestea se 

pot configura şi adăuga într-o pagină separată. De asemenea statusul parodontal 

este configurabil grafic putând fi stabilite pungile parodontale, tartru, alte afecţiuni.. 

 Fiecare tratament poate fi introdus în lista de tarife care apare automat şi în lista 

cheltuielilor şi încasărilor, deasemenea customizabile, putând fi introduse mai multe 

liste de tarife pentru categorii de pacienţi. Planul de tratament are opţiunea de 

numerotare pentru mai multe planuri de tratament, ca şi la celelalte date introduse 

cu lista de afecţiuni derulantă. Exista multiple formulare pentru printare ca reţetar, 

bilet de trimitere, bilet de laborator etc. care sunt legate prin baza de date cu 

pacientul respectiv. Pot fi introduse rezultatele analizelor efectuate. 
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 Circuitul materialelor în cabinet cu data de intrare şi de ieșire, precum şi categoriile 

de materiale intrate este foarte util prevenind omisiunile la expirarea valabilităţii 

unui material. 

  Prezenţa medicamentelor uzuale în stomatologie pentru a fi revăzute rapid este un 

avantaj, fiind date atât concentraţiile farmaceutice cât şi indicaţiile şi modul de 

utilizare într-un nomenclator. 

 Setările pentru cabinet şi personalul medical sunt de asemenea complexe, 

cuprinzând: date medici, adrese, preluare automată curs valutar prin internet, 

header customizabil email-uri pentru pacienţi, pentru SMS, casete date pentru 

plicuri de expediere printabile, modul de conectare scanner, tomograf, casa de 

marcat etc. 

 Pagina de statistică permite multiple interogări între anumite date, de la liste simple 

la complexe, iar modulul grafic arată o statistică tridimensională frumos executată. 

 Poate fi executat back-up de date pentru a fi păstrate în siguranţă, iar la această 

pagină se mai găsesc câteva facilităţi deosebite: program de trimitere de SMS la 

pacienţii programaţi sau integral, pagina de prelucrare fotografii care are funcţii 

neașteptat de complexe, pagina pentru crearea de prezentări, pagina pentru email-

uri cu unele șabloane pentru sărbători, designerul de rapoarte etc. 

 

II. QDental 3D şi Animații 

Modulul interactiv 3D permite vizualizarea tridimensională a maxilarului exemplificând 

statusul trecut anterior în fişă. Foarte interesant este că permite trasarea unor eventuale 
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lucrări cu diferite materiale, pentru a arăta pacientului planul de tratament în mod grafic. 

Același rol îl au şi animaţiile educativ-informativ, fiind deosebit de frumos executate grafic. 

Programul QDental şi modulele 3D şi Animații vin la un preț accesibil şi mai mult sunt 

„stand-alone” nemaifiind necesar abonament ulterior! Excepție fac update-urile care sunt 

de asemenea la un preț accesibil, reprezentând noi funcționalități ale programului. 

Ca un minus este instalarea puţin diferită faţă de ce cunoaștem „click şi executabil”, dar 

toate informaţiile apar pe ecran de la început în câţiva pași şi necesită o rezoluţie minimă a 

ecranului. 

Un fapt demn de menţionat este adaptabilitatea creatorului programului care fiind din ţara 

noastră tine cont în permanenţă de necesităţile cabinetelor şi aduce îmbunătăţiri în 

concordanţă, suportul ulterior fiind asigurat în permanenţă.  

Acestea sunt numai câteva din funcţionalităţile programului QDental.   
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