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JIŘÍ MOHL – ELIM 
aplikační programové vybavení 

 Bítovany 40 
538 51 Chrast u Chrudimě 
tel.: 469 665159 
e-mail: jiri.mohl@email.cz 

 

1. ÚVOD 

 Systém WIN_REHAB je softwarový systém, který řeší automatizované zpraco-
vání dat na počítači. Je zpracován pro potřeby rehabilitačních středisek, rehabilitačních 
lékařů a případně všech odborných lékařů. Je vhodný jak pro privátní tak i pro státní zaří-
zení. 
 Tento programový produkt pomáhá vést veškerou agendu spojenou s provozem 
rehabilitačního zdravotnického zařízení. Pomocí tohoto systému vedete evidenci pacientů, 
provedených zdravotních výkonů, kompletní zdravotní dokumentaci a v neposlední řadě 
pomocí něho vykazujete provedené výkony jednotlivým zdr. pojišťovnám. Samozřejmostí 
jsou  různé tiskopisy a sestavy související s uvedenými agendami, pomocí systému se 
udržují a aktualizují číselníky poskytované ZP a zároveň program disponuje rozsáhlou 
nabídkou služebních funkcí, které mu dodávají charakter samoobslužného  systému. 
 Celý systém WIN_REHAB je objektově událostně řízená aplikace. Uživatel ji 
ovládá pomocí strukturovaného menu.  
 Program byl vytvořen v databázovém systému VISUAL FOXPRO verze 6.0. 
 Minimální konfigurací pro rozumné provozování programu je počítač typu Pen-
tium I s kmitočtem procesoru alespoň 350 MHz s pevným diskem o volné kapacitě mini-
málně 200 MB. 20 MB pro programové moduly a nejméně 100-180 MB (podle množství 
evidovaných pacientů)  volné kapacity pro data se záznamy o pacientech a další potřebné 
datové soubory. 
 Program pracuje spolehlivě pod všemi operačními systémy WINDOWS 
95/98/NT/2000/XP/VISTA/W7. Není funkční pod operačním systémem MS-DOS jaké-
koliv verze. Nebyl také testován pod žádným systémem LINUX . 
 
Upozornění: 1)  Každý legální uživatel produktu WIN_REHAB by měl vyplnit regis-

trační kartu a zaslat ji na níže uvedenou adresu, neboť jen tak se budou 
na něho vztahovat všechny cenové výhody, které nabízíme při nákupu 
nových verzí programu WIN_REHAB . 

 2)  Každý uživatel programu WIN_REHAB je povinen dodržovat licenční 
ujednání, které je přiloženo s registrační kartou, ve všech jeho bodech. 

Vyplněnou registrační kartu posílejte pouze na tuto adresu : 

     Jiří Mohl - ELIM 
     BÍTOVANY 40 
     538 51 CHRAST U CHRUDIMĚ 
     tel.- privát: 469 665 159 

mobil:      724 031 697 
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2. INSTALACE 

  Před zahájením instalace programu si nejprve přečtěte obsah souboru 
CTI.MNE , který se nachází na instalačním médiu (soubor otevřete například pomocí 
NOTEPADu (Poznámkového bloku)), kde je stručný popis vztahující se k instalaci. 

  Vlastní instalace se provede následovně : 
-  Vložte instalační (distribuční) médium do příslušné mechaniky, ze které bude-

te instalaci provádět (většinou půjde o CD mechaniku – distribučním médiem 
je CD, nebo je možné program distribuovat na disketách – pak zvolte  jednot-
ku A:). 

- Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí instalační menu. Na tomto 
menu stiskněte tlačítko Instalace (instalační program Vás provede vlastní in-
stalací) 
- V případě, že se nespustí autorun, vyhledejte na CD soubor setup.exe a 

dvojklikem ho spusťte a opět se nechte instalací provést instalačním pro-
gramem 

  Po úspěšně provedené instalaci bude na Vašem disku (většinou to bude C:) 
vytvořen adresář (složka) \WIN_REHAB obsahující programové i datové soubory pro-
gramu WIN_REHAB . Dále v něm bude vytvořeno devět podadresářů (podsložek) :  

\CISELNIK — složka obsahující struktury číselníků VZP 
\DOKUMENTACE — budou do něho uloženy veškeré dokumen-

tace k programu 
\HELP —  složka obsahující veškerou kontextovou nápovědu pro-

gramu 
\INDEX — složka obsahující kopie indexových souborů („vyhledá-

vacích tabulek“), které se použijí v případě provádění 
služby: Reindexace – Údržba dat 

\KOPIE — adresář, kam se bude ukládat bezpečnostní kopie důle-
žitých souborů 

\OBRAZEK –   v této složce jsou uloženy všechny obrázky, které 
program používá 

\REPORT –  složka se všemi obrazy tiskových sestav a tiskopisů 
\TISKY —  do této složky se budou ukládat případně veškeré tisko-

pisy vytištěné do souboru. Z této složky je pak bude 
možné použít pro další práci (archivace, opakovaný 
tisk, apod.) 

\ZP — adresář, kam se ukládají údaje pro ZP (měsíční uzávěrky, 
protokoly z uzávěrek apod.) 

 Zároveň bude vytvořena programová skupina, v níž bude umístěn spouštěcí 
program Win_rehab.exe a automaticky dojde k vytvoření zástupce tohoto programu a 
k jeho uložení na ploše počítače. 
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3. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

  Program se spustí příkazem : WIN_REHAB.EXE + <ENTER>  z příkazového 
řádku, nebo dvojklikem nad tímto programovým souborem v programové skupině. 
Nejlepší je však vytvořit zástupce programu (vytváří se automaticky při instalaci - viz 
kapitola 2. INSTALACE) a dvojitým kliknutím myši na tohoto zástupce program spus-
tit. 
 
 

 

4. PRÁCE S PROGRAMEM 

 
 

4.1. POTŘEBNÉ ZNALOSTI 

 Program WIN_REHAB nevyžaduje od obsluhy (uživatele) žádné speciální 
znalosti o počítačích. Než začnete pracovat, potřebujete umět zapnout počítač (po ukonče-
ní práce ho opět korektně vypnout). Dále byste měli mít představu, jak se pracuje s diske-
tovými jednotkami a s disketami, CD mechanikou a CD nosičem, umět alespoň trochu 
ovládat myš a nakonec znát význam několika základních kláves na klávesnici. Mezi zmí-
něné klávesy patří : 

ENTER             .....  potvrzení vybrané volby nebo zadaného údaje 

←←←←,↑↑↑↑,→→→→,↓↓↓↓           .....  klávesy ovládající kurzor - pomocí nich se uživatel po-
hybuje po obrazovce (ve formulářích) 

ESC                    ..... klávesa přerušující danou činnost, většinou přeruší zadá-
vání údaje s tím, že tento zadávaný údaj je ignorován. 
V některých případech je možné pomocí klávesy ESC 
ukončit aktivní formulář, ovšem pouze v případě, že ten-
to formulář není „vstupní“ (tzn. nezadávají se prostřed-
nictvím něho vstupní údaje, pak stisk klávesy ESC  má za 
následek ignorování zadávaného údaje (viz výše)) 

DELETE            .....  výmaz znaku na pozici kurzoru 
BACKSPACE    ..... výmaz znaku nacházejícího se na pozici před kurzorem, 

klávesa se často      označuje (←←←←) a je umístěna nad klá-
vesou ENTER. 
Pozor ! Nezaměňovat s klávesou pro ovládání kurzoru. 

„dvojklik“         ..... dvojí rychlé stisknutí levého tlačítka myši po sobě spouští  
úlohu 

„klik“            ..... jedno stisknutí levého tlačítka myši přesune kurzor na 
pozici myši v době stisku, nebo stiskne vybrané tlačítko 
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4.2. PŘIHLÁŠENÍ K PROGRAMU 

  Po krátkém čase od spuštění programu se objeví základní okno s formulářem 
vyžadujícím zadání Vašich přístupových údajů do úlohy WIN_REHAB .  
 
 

4.2.1. Vstupní HESLO – Lokální verze 

Své heslo musíte zapsat přesně tak, jak jste ho zadali do parametrů úlohy (viz 
kapitola 4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ, 7.6.2. PARAMETRY ÚLOHY). Pokud zadáte 
třikrát za sebou chybné heslo, úloha bude automaticky ukončena.  

 

   V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média 
musíte zadat takové heslo, které je uvedeno na instalačním médiu v souboru CTI.MNE 
(otevřete jakýmkoliv editorem např.  NOTEPADem (Poznámkovým Blokem)). Většinou 
je napsáno i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat žádný soubor CTI.MNE. 
 
 

4.2.2. Přihlášení uživatele – Síťová verze (LAN) 

 Přihlášení k programu je přes konkrétního uživatele, kde se zadá jméno (vybere 
jméno uživatele z číselníku zadaných uživatelů) a heslo uživatele. Heslo musí být zadáno 
přesně tak, jak je uvedeno v číselníku uživatelů u konkrétního uživatele. Pokud zadáte 
třikrát po sobě chybné heslo, bude úloha automaticky ukončena.  
 Uživatelé jsou rozděleni do 4 uživatelských skupin, které se od sebe liší opráv-
něními k jednotlivým funkcím programu WIN_REHAB . 
 Jedná se o tyto skupiny:  

- „Sestra“  – může pouze evidovat údaje o pacientech (karty, provedené zdr. vý-
kony), provádět jejich případnou opravu. Prohlížet informace o programu a 
opravit své vlastní přístupové heslo do úlohy (síťová verze). Nejnižší úroveň 
oprávnění. 

- „Vrchní sestra“  – stejná práva jako „Sestra“, navíc s možností přístupu k tisko-
pisům pacienta, k některým sestavám s výjimkou sestav ekonomického zaměře-
ní. Má přístup i k některým služebním funkcím a číselníkům. Tento přístup je 
však omezen na číselníky a služební funkce přímo související se zdravotní do-
kumentací pacienta. Vyšší úroveň oprávnění. 
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- „Ú četní“  – může provádět veškeré funkce programu s výjimkou některých slu-
žebních funkcí (obnova dat a administrace číselníku uživatelů). Nemá přístup 
k tiskopisům. Druhá nejvyšší úroveň oprávnění. 

- „Administrátor“  – nejvyšší úroveň oprávnění, může provádět veškeré funkce 
programu. 

 

V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média 
musíte zadat takového uživatele a heslo, které jsou uvedeny na instalačním médiu v soubo-
ru CTI.MNE (otevřete jakýmkoliv editorem např.  NOTEPADem (Poznámkovým Blo-
kem)). Většinou jsou napsány i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat žádný soubor 
CTI.MNE. V drtivé většině se bude jednat o uživatele s oprávněními „Administrátor“, aby 
bylo možné nastavit správně prostředí programu a hlavně zadat uživatele do číselníku 
uživatelů (blíže v kapitole 6.5.15. Uživatelé). 
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4.3. KONTROLA SPRÁVNOSTI 
DATUMU 

  Po správně zadaném heslu se objeví okno s následujícími informacemi : 

 
  a) aktuálním datumem1 
  b) aktuálním dnem v týdnu 
  c) jménem odpovídajícím aktuálnímu datumu podle kalendáře 

 d) Základními informacemi o typu licence spuštěného programu WIN_REHAB  

  Uživatel má možnost tyto informace : 
1)   Potvrdit a tím odsouhlasit správnost datumu. Potvrdí (stiskne) tlačítko 

SPRÁVNĚ kliknutím myši nad tlačítkem. 
2)   Opravit - tzn. vybere volbu OPRAVA (klikne nad tlačítkem), následně podle 

vzoru doplní správné datum z klávesnice a potvrdí <ENTREM> . Ve vzoru 
na zadání nového datumu znamená YY - rok, MM - měsíc, DD - den. 
POZOR ! Je potřeba vyplnit datum přesně podle tohoto vzoru. 

3)  Ukončit program - tzn. stiskne tlačítko UKONČENÍ  (klikne myší nad tímto 
tlačítkem) a úloha bude ukončena. 
Obdobný důsledek jako volba UKONČENÍ má i stisk tlačítka X v pravém 
horním rohu okna, které je zde přípustné, případně stisk klávesy ESC. 

 Kontrola správnosti datumu je velice důležitá. Vedle již zmíněných informací 
zajišťuje správný chod celého programu WIN_REHAB . 
 

                                                 
1 V celé uživatelské příručce bude záměrně používáno slovo datum v chybně skloňované formě datu-
mem  apod. z důvodu odlišení od skloňované verze slova data, jako množina údajů . Děkuji za pocho-
pení. 
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4.4. JEDNOTLIVÉ FUNKCE – 
HLAVNÍ MENU 

Po spuštění programu a popsaných kontrolách (heslo, datum) se provede INI-
CIALIZACE  celé úlohy, o jejímž průběhu je uživatel informován na obrazovce. V průbě-
hu inicializace se provádí nastavení a příprava datových souborů, nastavení vazeb mezi 
jednotlivými daty systému, vytvoření pomocných souborů a vše, co následně pomůže 
urychlit vlastní činnost programu. Denně se při prvním spuštění provede bezpečnostní 
kopie důležitých souborů do adresáře \WIN_REHAB\KOPIE . (POZOR! - nenahrazuje, 
ani nemůže nahradit, pravidelné provádění zálohování systému WIN_REHAB  na diskety, 
nebo na jiné přenosné datové medium uložené mimo počítač). Po inicializaci se objeví na 
obrazovce HLAVNÍ FORMULÁ Ř s NABÍDKOU - MENU programu WIN_REHAB , 
pomocí níž uživatel celý program obsluhuje. 

 
 

4.4.1. Hlavní menu – lokální verze 

 
  Program umožňuje provádět všechny funkce, které jsou nabízeny v hlavním 
menu : 
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1.  PROGRAM — návěští k vyvolání menu s nabídkami: 
a)  Systémové informace —  základní informace o systému počítače (velikost a jmé-

no disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, atd.) 
b)  Informace o programu  — základní informace o množství databázových tabulek a 

o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod.) 
c)  Ukončení programu — provede ukončení programu WIN_REHAB . 

2.  EVIDENCE — návěští k  vyvolání menu s nabídkami: 
a)  Evidence pacienta (kompletní) — zajišťuje zaevidování a aktualizaci pacienta se 

všemi potřebnými akcemi vztahujícími se ke zvolenému, nebo zadávanému pacien-
tovi (vytvoření a doplnění karty, zaevidování zdravotnických výkonů pro pozdější 
zúčtování ZP, doplnění chorobopisu atd...). 

b) Evidence výkonů — zajišťuje pouze „zrychlenou“ evidenci prováděných výkonů 
bez ostatních přidružených evidencí. Je možné ji použít při typování provedených 
zdravotních výkonů při opakovaných návštěvách pacientů. Jde o zjednodušenou a 
částečnou evidenci z předchozí volby.  

c) Evidence Pokladních Dokladů – v případě nastavení programu (v parametrech) 
na možnost přímé úhrady poskytnuté péče – cash platba, tato volba zajistí násled-
nou práci se všemi vydanými pokladními doklady (vyhledávání, opakovaný tisk, 
případně storno dokladu apod.). 

d) Opravy ► — dovoluje uživateli stornovat chybně zaevidované výkony, nebo je 
případně v některých parametrech opravit, eventuálně doplnit. Přes tuto volbu lze 
také jedinou možnou cestou opravit RC pacienta. 

e) Tiskopisy ►— návěští k vyvolání menu s nabídkami různých používaných tisko-
pisů, které je možné vytvářet a následně tisknout v tomto systému. 

 - Poukaz na Vyšetření/Ošetření ► – 06FT/2009 – A5 
   - 06FT/2009 –A4 
   - 06K/2009 – A5 
   - 06Z/2009 – A4 
 - Lékařská zpráva 
 - Příkaz ke zdravotnickému transportu – A5 

3.  POJIŠŤOVNA — návěští k vyvolání menu s nabídkami zajišťujícími veškerou 
automatizovanou agendu se ZP. Přes tuto volbu a následné menu se provede vytvoření 
diskety s výkony pro ZP, tisk faktur i průvodních dokladů apod. 
a)  Měsíční uzávěrka — provede vytvoření souboru s vykázanými daty o provede-

ných výkonech pro ZP 
b) Protokol z uzávěrky — protokol o průběhu zpracování 
c) Vytvoření diskety — vytvoření datového nosiče s předávaným souborem KDAV-

KA pro ZP. 
d) Tisk průvodního listu — průvodní list k předávanému souboru 
e) Tisk faktur — vytvoření a tisk faktury k předávaným datům 
f) Vytvoření sestavy IU — náhradní tištěné řešení k předávání vykázaných dat na 

magnetickém médiu formou sestavy 
g) Časová limitace frekvence — dávkový výpočet plnění časové limitace zdr. zaří-

zením výpočet KORKA) 
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h) Zavedení číselníků — pomocí této funkce se zavedou číselníky VZP do systému 
pro další využití 

i) Výsledek předání — zpětná evidence výsledku předání dat s vykázanými výkony 
ZP 

j) Roční uzávěrka — roční chod připravující datové prostředí na práci v dalším roce 
k) Prohlížení žurnálu — prohlížení zápisů o významných změnách datového pro-

středí (obnovy, měsíční uzávěrky, roční chody apod.) 
l) Speciální funkce ► — návěští na další nabídku s funkcemi, pomocí nichž lze zru-

šit již provedenou uzávěrku, vytvořit fakturu za dávky, rozdělit hotovou uzávěrku 
do více souborů, nebo vytvořit mimořádnou měsíční uzávěrku mimo běžné pořadí 

4.  SESTAVY —  volba  je návěštím k  vyvolání menu s nabídkami pro vytváření  růz-
ných typů tisknutelných sestav podle potřeb uživatele: 

a) Seznam Pacientů — seznam evidovaných pacientů v systému v různém setřídění 

b) Seznam Cizinců — seznam pacientů, u nichž je rozdílné číslo pojištěnce od rod-
ného čísla – nejčastěji a téměř výhradně se používá u cizinců 

c) Seznam Dlužníků —  seznam pacientů s nějakým dluhem za poskytnutou zdr. 
péči (smluvní pacienti ZP, se kterou nemá zdr. zařízení smlouvu), kteří svou pohle-
dávku zatím neuhradili 

d) Seznam Stornovaných výkonů  
e) Seznam Odmítnutých dokladů — seznam dokladů, které ZP odmítly převzít 

k zúčtování z důvodu nějaké chyby – takové výkony mohou být po opravě předány 
znovu v opravných dávkách 

f)  Pacient průběh léčby — seznam provedených a evidovaných výkonů pro kon-
krétního pacienta za konkrétní období  

g) Statistika Diagnóz — přehledná statistika diagnóz u ošetřovaných pacientů za 
konkrétní zadané období a ZP 

h) Aplikace konkrétního výkonu — přehledná statistika provedení konkrétního vý-
konu za zadané období a ZP 

ch) Prohlížení dokladu — výpis všech výkonů, které byly při uzávěrce zařazeny pod 
konkrétní číslo dokladu. Touto cestou je možné zjistit, kterému pacientovy výkony 
tohoto čísla dokladu přísluší 

i) Parametrický seznam výkonů — sestava zobrazí všechny výkony, které náleží 
k uživatelem zadaným parametrům (období, stav výkonu, ZP apod.) 

j) Body na pacienta — vytváří sumární sestavu se seznamem pacientů a jejich bodo-
vé čerpání za konkrétní zadané časové období a ZP 

k) Ceníky ► — návěští na nabídku s některými ceníky (léky, IVLP, PZT a výkonů), 
které mohou být pro zdr. zařízení důležité 

l) Výkazy ► —  návěští na podmenu s několika důležitými výkazy, které poskytují 
ucelený pohled na práci zdr. zařízení (roční výkaz o práci ZZ, výkazy o ošetření 
pacientů za období, pracovní výkaz za zadané období, či výkaz o evidovaných pa-
cientech) 

m) Sumáře ► — návěští na menu se sumárními sestavami za konkrétní období a ZP 
(Pacient-výkony, Souhrnné výkony), v tabulkové formě počty provedených výkonů 
i s rozčleněním podle aktuálních stavů  
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n)  Seznam pokladních dokladů – seznam vydaných a nestornovaných pokladních 
dokladů za přímo uhrazenou péči ve zvoleném období (pouze pokud program pra-
cuje v režimu umožňující přímou úhradu poskytnuté zdravotní péče – cash platby). 

5.  ČÍSELNÍKY — návěští  k vyvolání  menu s  nabídkami různých  číselníků potřeb-
ných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: 
a) Pošty 
b) Pojišťovny 
c) Diagnózy 
d) Kódy výkonů 
e) Odbornosti 
f) Placené svátky (využívá se při výpočtu KORKA) 
g) Zaměstnanci 
h) Kalendář 
ch) IČP zdravotníka 
i) Indikace 
j) Statistika 
k) Náhrady 
l) Kategorie zdravotníků 

m) Číselníky VZP ►— návěští na další číselníky distribuované VZP, které systém 
WIN_REHAB používá 
Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY  

6.  SLUŽBY — návěští k vyvolání menu s  nabídkami různých servisních a zajišťovacích 
služeb, které uživateli  umožní udržovat celý systém ve funkčním stavu se současnou 
možností bezpečně uchovávat data: 
a) Archivace Souborů  
b) Obnova Souborů 
c) Reindexace – Údržba dat 
d) Kontrola dat 
e) Limitace frekvence 
f) Integrita datových souborů — není v této verzi zpracován 
g) Inicializace Prostředí  
h) Export/Import — funkce zajišťuje přenos dat mezi více počítači, které nejsou za-

pojeny do sítě a není tudíž možné použít sdíleného síťového prostředí 
g) Převod dat z DOS verze  
 Popis v kapitole 6.5. SLUŽBY 

7.  NASTAVENÍ — volba menu obsahuje tyto nabídky: 

a) Nastavení Datumu — umožňuje korigovat systémové datum 

b) Parametry úlohy — umožňuje nastavit, případně změnit relativně stabilní údaje 
týkající se zdr. zařízení a ním poskytovaných služeb, které celý systém využívá ve 
svých funkcích. 

8.  NÁPOVĚDA — obsahuje možnost vyvolat kontextovou nápovědu k programu a 
informace o aplikaci. 
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4.4.2. Hlavní menu – síťová verze (LAN) 

 

 Menu se liší od lokální verze pouze v těchto funkcích: 
1.  PROGRAM — návěští k vyvolání menu s nabídkami: 

a)  Systémové informace —  základní informace o systému počítače (velikost a jmé-
no disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, atd.) 

b)  Informace o programu  — základní informace o množství databázových tabulek a 
o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod. 

c) Aktivní uživatelé — základní informace o aktuálně přihlášených uživatelích 
k programu WIN_REHAB 

d)  Ukončení programu — provede ukončení programu WIN_REHAB . 
5.  ČÍSELNÍKY — návěští  k vyvolání  menu s  nabídkami různých  číselníků potřeb-

ných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: 
a) Pošty 
b) Pojišťovny 
c) Diagnózy 
d) Kódy výkonů 
e) Odbornosti 
f) Placené svátky (využívá se při výpočtu KORKA) 
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g) Zaměstnanci 
h) Kalendář 
ch) IČP zdravotníka 
i) Indikace 
j) Statistika 
k) Náhrady 
l) Kategorie zdravotníků 

m) Číselníky VZP ►— návěští na další číselníky distribuované VZP, které systém 
WIN_REHAB používá 

n) Uživatelé — seznam definovaných a oprávněných uživatelů systému 
WIN_REHAB 
Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY  

6.  ZMĚNA HESLA  — touto funkcí si může každý uživatel bez ohledu na úroveň opráv-
nění změnit sám sobě heslo podle potřeby 

 

 

4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ 

  Před vlastním užíváním programu je ještě důležité nastavit některé relativně 
stabilní údaje, které jsou v průběhu práce s programem využívány. Toto nastavení hodnot 
je trvalé a provede se následovně : 

 1)  Z hlavní nabídky se vybere volba → NASTAVENÍ → PARAMETRY 
ÚLOHY 

  2)  Vyplní se podle uvážení uživatele nabízené údaje. 
Podrobnější popis v kapitole 6.8. 

  3)  Potvrdí se vyplněný vstupní formulář. 
Podrobnější popis práce se vstupními  formuláři v kapitole 5.3. 

  Teprve dokončením nastavení parametrů je program WIN_REHAB připraven 
k efektivnímu využívání. 
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5. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 

  Ovládání programu je založeno na práci s : 
a)  SYSTÉMY NABÍDEK - MENU 
b)  FORMULÁ ŘI S MŘÍŽKOU A P ŘÍKAZOVÝMI TLA ČÍTKY 
c)  VSTUPNÍMI FORMULÁ ŘI 
d)  VYHLEDÁVÁNÍM ÚDAJ Ů Z RŮZNÝCH ČÍSELNÍK Ů 
 

 

5.1. PRÁCE S NABÍDKAMI - MENU 

 Programové nabídky jsou přístupné (spustitelné) několika způsoby : 
1) klávesou F10 se aktivuje menu a kurzorovými klávesami se vybere volba 

(prosvítí) a následně potvrdí klávesou <ENTER>. 

kurzorové klávesy :  a)  šipka nahoru (↑↑↑↑) — posun kurzoru o jednu volbu 
nahoru 

b) šipka dolů (↓↓↓↓) — posun kurzoru o jednu volbu 
dolů 

c) šipka doleva (←←←←) — posun kurzoru o jednu volbu 
doleva (je-li menu uspořádáno 
horizontálně) 

d) šipka doprava (→→→→) — posun kurzoru o jednu volbu 
doprava 

e) PgUp — posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru 
f)  PgDn — posun kurzoru o jednu obrazovku dolů 

Posun kurzoru je v menu signalizován změnou barvy nabídky, na níž 
je kurzor "nastaven". Zároveň se změnou aktivní nabídky se mění i infor-
mační řádek na spodním okraji hlavního formuláře, který velice jednoduše 
vysvětluje význam prosvětlené nabídky. 

2) kliknutím myši na požadovanou nabídku 
3)   současným stiskem klávesy Alt a podtrženého písmene z volby nabídky. 
4) stiskem „horké“ klávesy, je-li k volbě nabídky nadefinována (např. volbu 

Evidence pacienta je možné vyvolat klávesou F2) 
 Významné postavení zaujímá klávesa F1, jejíž stisk má vždy za následek zobra-
zení okna obsahujícího nápovědné informace k prováděné akci (help). 
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5.2. PRÁCE S FORMULÁŘI S MŘÍŽKOU A 
PŘÍKAZOVÝMI TLA ČÍTKY 

  Formuláře s mřížkou (jde o „tabulkovou“ formu výpisu dat) hrají v programu 
WIN_REHAB  velice důležitou úlohu. Jsou to nejvýznamnější formuláře, které zajišťují 
nejdůležitější funkce celého evidenčního systému. Formulář je zobrazen uvnitř hlavního 
formuláře a je vždy v horní části nadepsán. Ve spodní části formuláře jsou zobrazena 
příkazová tlačítka, která jsou v udaném formuláři k dispozici. Popisek tlačítka  jasně vy-
mezuje jeho funkci. Bližší význam tlačítka se zobrazí vždy, když uživatel najede myší nad 
tlačítko a chvíli nad ním s kurzorem setrvá. Objeví se tzv. ToolTip nápověda. 
 Mřížku je možné ovládat kurzorovými klávesami, myší nebo přímým vyhledá-
váním přes tlačítko HLEDÁM nad levým horním rohem mřížky. 

- šipka nahoru (↑↑↑↑) — posun v mřížce o jeden řádek nahoru 

- šipka dolů (↓↓↓↓) — posun o jeden řádek dolů 
- PgUp — posun v mřížce o jednu obrazovku nahoru (k začátku) 
- PgDn — posun v mřížce o jednu obrazovku dolů (ke konci) 
- Přímé vyhledávání – kliknutím myši se postavíte do vstupního pole vedle tla-

čítka HLEDÁM a napíšete vyhledávaný text (případně 
jeho část). Zároveň s přenesením kurzoru do vstupního 
pole se změní barva nadpisu některého sloupce, čímž je 
uživateli signalizováno, podle jakých kritérií (jakého 
sloupce) bude vyhledávání probíhat. Nebo jinak, podle 
jakého sloupce je celá mřížka setříděna. Změnu třídění 
celé mřížky je možné provést tak, že uživatel klikne 
myší nad nadpisem vybraného sloupce a celá mřížka se 
podle tohoto sloupce přetřídí a následné vyhledávání 
bude probíhat v tomto sloupci. Sloupce, podle kterých 
je možné přetřídit tabulku, jsou signalizovány tak, že 
pokud uživatel postaví kurzor myši nad nadpis vybra-
ného sloupce a vizualizace kurzoru se změní na silnou 
šipku ukazující dolu, je možné podle tohoto sloupce 
mřížku přetřídit. Pokud se vizualizace kurzoru nezmění, 
pak nelze podle tohoto sloupce tabulku třídit a také po 
kliknutí myši nedojde k žádné akci na rozdíl od před-
chozího případu, kdy se celá tabulka přerovná podle 
nově zvoleného kritéria. 

  Vyhledávání zapsaného textu probíhá „kontinuál-
ně“, tzn., že při zapsání jakéhokoliv znaku do pole pro 
vyhledávaný text se ukazatel v tabulce posune. Pokud 
však zapisovaný text není možné najít (vyhledávaný 
text neexistuje), není ani možné zamýšlený znak do vy-
hledávacího pole zapsat. Řečeno jinak: píši do vyhledá-
vacího políčka a systém automaticky vyhledává, nemo-
hu zapsat text, pak takový údaj neexistuje. 

Funkční Tlačítka slouží ke spuštění zvolené akce pro vybraný záznam z mřížky. 
Vybrání a stisknutí tlačítka (spuštění akce) je možné provést následovně: 
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 - kliknutím myši na tlačítku 
 - kombinací klávesy ALT a podtržené písmeno 

- vybrání tlačítka pomocí klávesy TAB nebo kurzorových kláves a následné po-
tvrzení klávesou ENTER. 

 
 

5.3. VKLÁDÁNÍ ÚDAJ Ů – PRÁCE SE 
VSTUPNÍMI FORMULÁ ŘI 

 Všechna vkládání údajů program zajišťuje přes vstupní formuláře, ve kterých 
jsou údaje označeny jménem, za kterým následuje editační pole (prázdné nebo předvypl-
něné) o velikosti vkládaného údaje. Při vkládání údaje je vyplněný údaj většinou kontrolo-
ván logickými kontrolami nebo proti údajům z číselníků. Tato vlastnost programu minima-
lizuje počet chyb. Mezi jednotlivými položkami ve vstupním formuláři je možné se pohy-
bovat klávesami : 
 - TAB  — skok na následující údaj 

 - šipka nahoru (↑↑↑↑) — skok na předcházející údaj 

 - šipka dolů (↓↓↓↓) — skok na následující údaj 

- šipka doleva (←←←←) a doprava (→→→→) — posun uvnitř vyplňovaného údaje 

- kliknutím myši na zvolenou položku 

 V některých případech se po naplnění údaje přesune kurzor automaticky na údaj 
následující, jindy je potřeba tuto položku potvrdit klávesou <ENTER>. Při přechodu na 
další údaj dochází k již zmíněným kontrolám.  
 Ukončení vkládání údajů do vstupního formuláře se provede stiskem tlačítek: 

Uložit —  uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových 
souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři 

Ignorovat — uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázo-
vých souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživatel 
zůstane ve vstupním formuláři 

Konec formuláře —  v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena 
žádná změna údajů, je formulář ukončen. Pokud došlo 
ke změně a tato nebyla uložena či ignorována přísluš-
nými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si přeje změny 
uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář ukončen. 

 Každý vstupní formulář obsahuje větší množství zadávaných údajů, přičemž 
některé vyhodnotí uživatel jako nepotřebné a rozhodne se je nenaplnit. Ovšem v každém 
vstupním formuláři existuje minimální množina údajů, které jsou povinné (tj. musí být 
naplněny) – většinou jsou využívány systémem k dalším návazným činnostem a jejich 
nenaplnění by mohlo způsobovat různé komplikace při následné práci. Tyto údaje jsou 
vyznačeny tučně a navíc při ukončení vstupního formuláře se zápisem je programem zkon-
trolováno jejich naplnění a pokud některý zůstal prázdný, není formulář ukončen a uživatel 
je požádán o vyplnění odpovídajícího údaje. 
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5.4. VYHLEDÁVÁNÍ ÚDAJ Ů 
V ČÍSELNÍKÁCH 

 Stojí-li uživatel před úkolem vyhledat konkrétní údaj v libovolném číselníku, má 
dvě možnosti : 

a)   pomocí kurzorových kláves listovat v číselníku tak dlouho, až hledaný údaj 
najde. Používané kurzorové klávesy jsou : 

- šipka nahoru (↑↑↑↑) —  posun kurzoru (prosvícení řádku) o jeden řádek naho-
ru 

- šipka dolů (↓↓↓↓) — posun kurzoru o jeden řádek dolů 
- PgUp — posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru 
- PgDn — posun kurzoru o jednu obrazovku dolů 

b)   přímým zadáním údaje - v případě, že zadaný text existuje, pak se na něj čí-
selník nastaví. 
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6. POPIS JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK 
MENU PROGRAMU 

 Základní ovládání programu je realizováno přes nabídky menu programu. Se-
znam všech voleb nabídek a podnabídek menu programu je uvedeno v kapitole 4.4. Jed-
notlivé funkce – Hlavní menu.  
 Všechny nabídky jsou ve výchozím stavu (není spuštěna žádná akce ani formulář 
aplikace) přístupné, takže si uživatel může vybrat podle potřeb. 

 

Ovšem při práci s aplikací mohou být následně některé volby nabídek, případně 
celé nabídky nepřístupné. Toto znepřístupnění je nastavováno v závislosti na aktuální 
činnosti programu, například při práci s evidencí pacientů (karty, výkony, chorobopis 
apod.) nelze např. spustit funkci reindexaci systému, neboť tato služební funkce vyžaduje 
exclusivní přístup k datům a v tomto případě by ho nemohla získat, nebo je znepřístupněna 
funkce měsíční uzávěrka, které by mohla být „pod rukou“ přepisována data při práci 
s evidencí výkonů. Tato vlastnost („vypínání“ a „zapínání“) nabídek je jedním ze způsobů 
ochrany „multiuser“ aplikace před neočekávaným zhroucením systému. 
 
 

6.1. PROGRAM 

 

Jde o funkce, které pomáhají uživateli sledovat stav systémových prostředků a 
stav vlastního datového prostředí programu WIN_REHAB . Poslední nabídka vyvolá 
ukončovací formulář. 

V síťové verzi (LAN) je zde ještě uvedena funkce Aktivní Uživatelé, která dává 
uživateli s vyšší úrovní oprávnění přehled o aktuálně přihlášených uživatelích programu 
(důležité např. chce-li správce spustit funkce s výhradním přístupem k datovým soubo-
rům). 
 Jednotlivé volby vypadají následovně: 
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6.1.1. Systémové Informace 
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6.1.2. Informace o Programu 
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6.1.3. Aktivní Uživatelé – LAN 

 

 

 

6.1.4. Konec 

 Zobrazí se formulář, pomocí kterého se uživatel rozhodne, jestli chce práci 
s programem WIN_REHAB ukončit. Tento formulář má bránit nechtěnému vypnutí pro-
gramu tím, že uživatel před ukončením programu musí odpovědět na dotaz. 
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6.2. EVIDENCE 

 

 
Jde o hlavní funkce aplikace WIN_REHAB, které pomáhají uživateli vést kom-

pletní agendu. Pomocí těchto nabídek uživatel zadává údaje o jednotlivých pacientech – 
jejich karty, tiskopisy, i provedené výkony. Zároveň vedle zadávání těchto údajů je musí 
umět také následně opravit, případně s nimi i jinak pracovat (tisknout apod.). 
 Při vyplňování údajů v evidenčních vstupních formulářích se většina údajů kont-
roluje formálně-logickými kontrolami, nebo se testuje zapsaný údaj na existenci 
v závazných číselnících, které jsou součástí tohoto systému a je možné si je prohlédnout 
přes volbu "5. Číselníky ►" . 
 Naznačená kontrola probíhá automatizovaně a "skrytě". Tzn. v případě, že uživa-
tel vyplní údaj přesně bez formálních a logických chyb, pokračuje okamžitě v plnění dal-
ších údajů. Tak lze většinou postupovat (přímým zadáním) i u položek s možností výběru. 
Pokud při přímém zadání v takové položce se zadaný údaj nenalezne v číselníku, je zadaná 
hodnota vymazána a uživatel je o této akci informován akustickým signálem. Pokud však 
uživatel neví, co do takové položky zapsat může pomocí zobrazení a následného výběru 
z nabídnutých položek vybrat zamýšlený údaj. Tento systém práce se jeví jako jednoznač-
ně nejefektivnější, neboť uživatel v drtivé většině ví přesně co zapsat chce a nemá tudíž 
smysl ho obtěžovat a zdržovat nutností výběru někdy i z dosti velké množiny možných 
údajů. Pokud však se splete při zapisování údaje, je tento ignorován a uživatel akustickým 
signálem „požádán“ o nové zadání nebo vývěr vhodné hodnoty. 
 Cílem celého systému zadávání a následné skryté kontroly zadávaných údajů je 
to, aby se eliminovala možnost zadat neexistující údaj a tím se minimalizovala možnost 
vracení vyúčtování z důvodu chybných údajů. Samozřejmě se nedá nikterak zabránit tomu, 
aby uživatel zadal existující, ale špatný údaj. To si již musí uživatel pohlídat sám. 

Zároveň systém WIN_REHAB na základě prováděných akcí a datového stavu 
zadaných dat průběžně řídí přístupnost nebo nepřístupnost různých funkcí nebo editačních 
polí tím, že některá tlačítka a editační pole postupně zpřístupňuje nebo naopak znepřístup-
ňuje podle logických návazností tak, aby nemohlo dojít nelogickým akcím, které by mohli 
být budoucí příčinou nějakých problémů nebo chyb. 
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6.2.1. Evidence pacienta  F2 

Evidenci pacienta i jeho výkonů zahájíte tak, že nejprve vyberete z formuláře se 
všemi evidovanými pacienty toho, se kterým chcete pracovat (zadávat nebo opravovat 
údaje o pacientovi a jeho výkonech).  

 

Výběr pacienta můžete provést dvojím způsobem: 

1. Listováním v seznamu pacientů – pomocí pohybových kláves ↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, 
PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem – jde o pomalý způsob vhodný 
pro seznam s menším množstvím záznamů. 

2. Přímým výběrem – pomocí tlačítka Hledám v levém horním rohu tabulky, 
kde uživatel po stisku tohoto tlačítka zapisuje hledaný text (údaj) do zpří-
stupněného editačního řádku. S postupným zápisem hledaného textu záro-
veň dochází k vyhledávání v seznamu a posunu kurzoru k hledanému údaji. 
Tento způsob vyhledávání je v této příručce  označován jako kontextové 
vyhledávání. Tento systém je velice rychlým způsobem vyhledání konkrét-
ního pacienta. Vyhledává se vždy podle hlavního třídícího klíče (údaje, 
podle kterého je celý seznam setříděn). Většinou bývá hlavní třídicí údaj 
v seznamu uveden v prvním sloupci a navíc se při stisku tlačítka Hledej 
nadpis takového vyhledávacího sloupce obarví na jinou výraznou barvu, 
aby uživatel na první pohled viděl, podle jakého údaje probíhá vyhledávání. 
Je možné měnit vyhledávací kritérium (setřídění tabulky) podle různých 
sloupců tak, že uživatel klikne myší nad nadpisem takového sloupce a celá 
tabulka se přetřídí a přeorganizuje tak, že je vyhledávácí údaj opět v prvním 
sloupci. 
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Celá práce se seznamem pacientů - Evidence je řízena pomocí těchto příkazo-

vých tlačítek: 
Prohlížení —  prohlížení kompletní evidence vybraného pacienta bez mož-

nosti cokoliv editovat (změnit, přidat) 
Oprava-Evidence — oprava (doplnění) všech údajů o pacientovi – karta pacien-

ta, chorobopis, poznámka i provedené zdr. výkony.  
Přidání-Nový —  přidat nového pacienta se všemi k němu evidovanými údaji – 

karta, poznámka, chorobopis , výkony apod.. 
Konec Formuláře —  ukončení práce s formulářem výběru pacienta pro ná-

slednou Evidenci 
 
Barevné značení pacientů je stejné všude v celém programu: 
Růžový podklad – pacient je pojištěncem ZP, se kterou nemá ZZ smlouvu 
Zelenomodrý podklad –  pacient je detekován jako cizinec (různé RC a čis. 

Poj.) 
Žlutý podklad  – pacient je jednak cizincem a zároveň je pojištěncem ZP, se kte-

rou nemá ZZ smlouvu 
Červené písmo – pacient má u ZZ dluh za provedenou a neuhrazenou léčbu. 
Bílé pozadí a černé písmo – jedná se o naprosto běžného pacienta. 
 
V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatel-

ské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele.  
Celá  evidence je rozdělena do tří větších částí a každá část má v editačním for-

muláři jednu svou záložku. Jedná se o tyto části a z toho plynoucí záložky: 
a) Karta pacienty 
b) Chorobopis pacienta 
c) Výkony pacienta 

 Rozdělení podle charakteru zadávaných údajů je záměrné a je uděláno proto, aby 
uživatel který chce zadávat např. pouze zdravotní výkony nemusel procházet velké množ-
ství údajů z karty a mohl se plně věnovat výkonům a naopak. 
 
 



Stránka: 29 

6.2.1.1. Karta Pacienta 

Touto záložka umožní uživateli zadat veškerá základní data o pacientovi.  

 

 Nejprve se musí vyplnit rodné číslo (RC), které se nabízí k vyplnění vždy před-
nostně. Zde se chování této záložky liší podle zvolené funkce. V případě funkce Oprava-
Evidence zůstává Rodné číslo nepřístupné. Tento základní identifikátor z důvodu zachová-
ní integrity dat celého systému lze opravovat pouze funkcí k tomu určenou – Oprava RC 
(bude popsána následně). Pokud však uživatel zvolil funkci Přidání-Nový, pak samozřejmě 
tento údaj je editovatelný a je nutné ho vyplnit přednostně a správně. 

 Naplněný údaj je kontrolován logickými kontrolami, tím se předchází nespráv-
ným údajům, které by později ZP nezúčtovaly. Při chybném RC není uživatel puštěn 
k dalším údajům a je vyžadováno správné zadání tohoto údaje. V případě, že nelze zjistit 
přesně RC postupuje se podle "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP" udá-
ním náhradního RC (většinou u cizích státních příslušníků). 

 Po zadání správného RC se nabídnou k plnění všechny ostatní položky ze vstup-
ního formuláře a údaj RC se uzavře pro další editaci. Uživatel je vyplňuje podle potřeby a 
pohybuje se mezi jednotlivými položkami buď směrovými klávesami, nebo směrem dolů 
potvrzením předchozí položky klávesou <ENTER> (↵↵↵↵), nebo kliknutím myši na další 
editovaný údaj. 
 Položky označené tučným písmem jsou povinné, bez nich program data neuloží a 
uživatel je při pokusu o uložení vrácen do editačního formuláře k jejich opravě, nebo 
doplnění. 

 Mezi základní údaje o pacientovi patří vedle RC také číslo pojištěnce, titul, 
příjmení, jméno, adresa, základní diagnóza, vedlejší diagnózy, dále pak začátek léčení a 
konec léčení. 



Stránka: 30 

 V případě evidování cizího státního příslušníka je velmi důležitým údajem, vedle 
povinného RC, i Číslo pojištěnce, které bylo takovému pacientovi přiděleno ZP. Toto číslo 
má logickou stavbu a při zadávání je kontrolováno. V případě, že je u pacienta zadáno 
neprázdné číslo pojištěnce, které je navíc různé od RC, pak je na tohoto pacienta pohlíženo 
jako na cizího státního příslušníka a všechny zaevidované zdr. výkony jsou ZP zúčtovány 
na toto číslo pojištěnce. Tím je řešeno vykazování provedených zdr. výkonů pro cizince. 

 Po vyplnění a potvrzení posledního údaje z tohoto vstupního formuláře může 
uživatel použít přístupná tlačítka ve spodní části formuláře nebo může přejít na jinou 
záložku k evidování dalších údajů. 
 V případě, že v parametrech úlohy je vyplněn parametr pomocná tabulka (viz. 
kapitola 7.12.), pak se v této záložce objeví ještě tlačítko PomTab, po jehož stisku může 
uživatel nastavit pomocnou tabulku, která udává vazby výkon-odbornost-diagnóza. Údaje 
z této masky budou načítány z karty pacienta (předepsané výkony), z parametrů převláda-
jící odbornost do prvku odbornost a do údaje diagnóza základní diagnóza z karty pacienta. 
Tuto pomocnou tabulku využije takové zařízení, které bude zúčtovávat v jednom předáva-
ném souboru více odborností (více lékařů, nebo lékař a s ním rehabilitační sestry). Tím, že 
bude tato tabulka vyplněna, bude možno v záložce Výkony Pacienta evidovat provedené 
výkony téměř rutinně. 
 Význam tlačítek v tomto editačním formuláři: 

1. Uložit — uživatelem všechny natypované údaje uloží z paměti do počítače. Uži-
vatel zůstává v této záložce editovacího formuláře 

2. Ignorovat — všechny natypované údaje budou odmítnuty a systém se vrátí do 
stavu předchozího uložení, nebo do stavu výchozího. Uživatel zůstává v této zá-
ložce editovacího formuláře 

3. Konec Formuláře — program se pokusí uzavřít tento editovací formulář 
(všechny jeho záložky) a vrátit se k výběru pacientů. Pokud však byl některý 
údaj (jedno v které položce) změněn, bude uživatel o této skutečnosti informo-
ván a bude požádán, aby se rozhodl, zad chce změněná data uložit, či nikoliv. 

 

Pomůcka:  Ve formuláři je průběžně signalizováno, zda jsou některá data změněna od 
posledního uložení a je možné vyžadovat uložení nebo jsou všechna data 
v původním stavu a uložení vyžadováno nebude. V editované záložce vstup-
ního formuláře je tento stav signalizován následující dvojicí piktogramů: 

 - není uloženo (došlo k nějaké změně) 

 - vše je uloženo (žádná změna nebyla učiněna) 
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6.2.1.2. Chorobopis Pacienta 

 Tato záložka slouží k zadávání textových údajů do chorobopisu pacienta – Reha-
bilitační karty pacienta.  

 

 Chorobopis je rozdělen na dvě části : 
 a) Hlavička - informace o právě vybraném pacientovi nelze opravovat 
 b) Vlastní text chorobopisu, který není konečný a je možné ho stále dopisovat. 
 
 V této editační záložce přibyla čtyři následující tlačítka, která mají tento význam: 

1. Indikace — pomocí této volby je možné do chorobopisu přenést (nako-
pírovat) předem připravený text z číselníku Indikace. Slouží 
k rychlejšími a „bezpracnému“ zápisu stále se opakujících textů 

2. Léčba — pomocí této volby je možné do chorobopisu zapsat textovou 
prezentaci předepsané léčby, která je uvedena na první kartě tohoto for-
muláře 

3. Nález — pomocí tohoto tlačítka je možné vybranou část textu z choro-
bopisu přenést do tiskopisu Lékařská zpráva – NÁLEZ, odkud je možné 
ho např. vytisknout. Tato funkce bude přístupná pouze, pokud bude 
z chorobopisu vybrán nějaký text. Výběr se provede např. myší, obdobně 
jak jste zvyklí z ostatních windows aplikací 

4. Tisk — pomocí tohoto tlačítka bude proveden tisk chorobopisu. Tisk 
může být proveden buď do papírového tiskopisu („Záznam o průběhu re-
habilitační péče“), nebo na čistý papír v různém provedení (viz dále). 
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5. Podpis — pomocí tohoto tlačítka uložíte na místo kurzoru podpis. 
V případě síťové verze bude podepsáno právě přihlášeným uživatelem, 
v případě nesíťové verze bude podepsáno statutárním zástupcem, který je 
uveden v parametrech úlohy (viz kap. 6.8.2.) 

 

 

6.2.1.2.1. Indikace 

 Pomocí této volby je možné do chorobopisu přenést (nakopírovat) předem při-
pravený text z číselníku Indikace. Slouží k rychlejšími a „bezpracnému“ zápisu stále se 
opakujících textů. 

 
 Přenos vybraného záznamu z číselníku je proveden stiskem tlačítka Přenos 
v pravém spodním rohu formuláře s číselníkem. 
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6.2.1.2.2. Léčba 

 Pomocí této volby je možné do chorobopisu zapsat textovou prezentaci přede-
psané léčby, která je uvedena na první kartě tohoto formuláře. Viz níže: 

 

 Zápis předepsané léčby do chorobopisu se provede stiskem tlačítka Přenos, které 
je umístěno pod tlačítkem Konec, které uzavře formulář s Předpisem léčby. 
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6.2.1.2.3. Lékařská zpráva - NÁLEZ 

 Pomocí tohoto tlačítka je možné vybranou část textu z chorobopisu přenést do 
tiskopisu Lékařská zpráva – NÁLEZ, odkud je možné ho např. vytisknout. Po stisku tlačít-
ka Nález je řízení předáno formuláři s tiskopisem Lékařská zpráva – NÁLEZ, přičemž je 
text předvyplněn označeným textem z chorobopisu. Bližší popis tiskopisu Lékařská zpráva 
– NÁLEZ bude v části věnované zpracovávaným tiskopisům v příručce dále. 
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6.2.1.2.4. Tisk 

 Pomocí tohoto tlačítka bude proveden tisk chorobopisu, přičemž bude následně 
rozdíl, zda bude požadován tisk celého chorobopisu (kompletního textu), nebo bude ozna-
čena jen  část textu k tisku. Ve druhém případě bude množství možností výsledného tisko-
vého výstupu. V obou případech bude mít uživatel možnost se rozhodnout, zda chce tisk-
nout do připraveného papírového tiskopisu nebo na „čistý“ papír formátu A4. 
 Pokud není označen žádný text a uživatel zamýšlí tisk celého chorobopisu, může 
si vybrat, zda tisknout do tiskopisu nebo na „čistý“papír formátu A4: 
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 Pokud si uživatel vybere možnost tisku na „čistý“ papír bude výstup vypadat 
následně: 

 

 
 Pokud však uživatel před stiskem tlačítka Tisk označí nějaký blok textu, který 
chce vytisknout, bude mít mnoho možností jak označený text vytisknout. V případě tisku 
do oficiálních tiskopisů si může vybrat ze dvou různých forem tiskopisů: 
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6.2.1.2.5. Podpis 

 Pomocí tohoto tlačítka bude na místo kurzoru vložen do chorobopisu podpis i s 
aktuálním datem.  
 V síťové (LAN) verzi programu bude v podpisu použito jméno aktuálně přihlá-
šeného uživatele. 
 V nesíťové verzi programu WIN_REHAB bude v podpisu použita hodnota pole 
„Statutární zástupce“ z parametrů programu. 
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6.2.1.3. Výkony Pacienta 

 Pomocí této záložky Evidenčního formuláře může uživatel zadávat, nebo prohlí-
žet zdravotní výkony. Nemůže je přes tuto volbu opravovat, k tomu slouží jiná volba – 
Storno/Oprava. Zadávání jednotlivých zdr. výkonů je optimalizováno tak, aby uživatel 
při minimu námahy zaevidoval co možná nejvíc a ještě správně. 
 Uživatel může zadávat výkony průběžně jak jsou prováděny, nebo pokud má v 
parametrech úlohy nastaveno dávkové zpracování zadat, více výkonů za více dnů najed-
nou. Tento způsob práce využijí takoví uživatelé, kteří zadávají údaje do počítače nárazově 
jednou za několik dnů. Pokud budou údaje zadávány dávkově, je uživatel při troše šikov-
nosti schopen zadat provedené výkony pro jednoho pacienta např. za celý měsíc za několik 
sekund. Této značné efektivity se dosáhlo tak, že předem připravené (předepsané) výkony 
se po doplnění počtem provedení přes kalendář zadají na celé zamýšlené období najednou. 

 

 Rozsah a množství zadávaných dat závisí na nastavení způsobu a rozsahu práce 
v parametrech úlohy. Na obr. je vidět, že v zobrazeném případě se evidují doklady 01, 03, 
06, že je v ZZ více IČP a ty se dělí podle pracovníků (svých nositelů) a že je využit způsob 
dávkového zpracování. Obecně nastavení parametrů má významný vliv na rozsah a chová-
ní jednotlivých funkcí a formulářů programu WIN_REHAB, proto je rozhodně dobré 
věnovat správnému nastavení patřičnou pozornost. 
 Z obr je vidět, že stačí zadat množství u provedených výkonů a těm následně 
přiřadit odpovídající den (dny) provedení a následným stiskem tlačítka Uložit vše zapsat. 
 Pokud uživatel zapomněl, které výkony má již pro pacienta zaevidované pomůže 
mu tlačítko nadepsané konto, které zobrazí formulář s výpisem všech zaevidovaných 
výkonů pro tohoto pacienta a uživatel následně může nastavit datum evidovaných výkonů 
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tak, aby nedošlo k duplicitě. Pokud však uživatel zadá datum výkonů, které již je zaevido-
váno, je na to programem upozorněn a může se rozhodnout, zda takové výkony zapíše, či 
nikoliv. 
 Výkony, které z předepsaného seznamu nechce evidovat, nechá nevyplněny 
v položce počet, tzn. nechá číslo 0. To je signálem pro program, aby takové výkony neevi-
doval. Tzn. nemusí uživatel nic zdlouhavě mazat, ale stačí nevyplnit počet. Naopak pokud 
výkon evidovat chce, musí počet bezpodmínečně vyplnit. 
 Pokud eviduje výkony na základě žádosti o Vyšetření/Ošetření, měl by vyplnit 
editační položky, které jsou seskupeny v části Požaduje Vyšetření/ošetření, kde zadá IČP a 
odbornost žadatele a datum vzniku žádosti. 
 Níže je názorně předvedeno možné naplnění této editační záložky i s možností 
zapisovat datum provedení přes integrovaný kalendář. 
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 Pokud si uživatel před uložením natypovaných dat není jist, zda náhodou pro 
tyto zvolené termíny již tato data neevidoval, zkontroluje všechna dříve zadaná data na 
tohoto pacienta pomocí tlačítka Konto, čímž se zobrazí formulář s evidovanými výkony 
pacienta a následně se rozhodne, zda zadané údaje definitivně Uložit, nebo natypované 
údaje bude Ignorovat. 

 

 

6.2.1.4. Úhrada výkonů v hotovosti - CASH 

 Pokud je pacient klientem ZP, se kterou nemá uživatel programu smlouvu a tato  
skutečnost je zachycena v číselníků pojišťoven (viz. kapitola  6.5.2. Pojišťovny), pak je 
pacient charakterizován jako přímý plátce provedených zdravotních výkonů. 
 Po zaevidování a uložení provedených výkonů podle výše uvedeného postupu 
získají tyto výkony stav=“D“ – dluh a očekává se, že ihned nebo později budou uhrazeny 
přímo pacientem. Proto při evidenci výkonů u takovéhoto pacienta a existenci dlužených 
výkonů se rozšíří možnosti evidence výkonů o funkční tlačítko „Uhraď“, pomocí něhož 
uživatel provede zaevidování přímé úhrady v hotovosti. Pokud výše uvedené podmínky 
nejsou splněny tlačítko „Uhraď“ není vůbec k dispozici. 
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 Názorný příklad je na následujícím obrázku, kde je vidět jednak tlačítko „Uhra-
ď“ i ve vztahu ke kontu pacienta. 

 

 Po stisku tlačítka „Uhraď“ se uživatel přenesen do formuláře se seznamem 
dosud neuhrazených provedených výkonů (dlužených), kde si vybere výkony na které chce 
vystavit  pokladní doklad a které budou uživatelem uhrazeny na místě v hotovosti.  
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 Po dokončení výběru (označení všech zamýšlených výkonů a následném stisku 
funkčního tlačítka „Uhraď s potvrzením“ bude uživatel přenesen do následujícího formu-
láře pro doplnění údajů pro pokladní doklad, kde vyplní pro koho a za jakým účelem vy-
stavuje pokladní doklad o přímém zaplacení provedené zdravotní péče a hlavně částku 
přímé úhrady. 

 

 Stiskem tlačítka „Uložit + Tisk“ se provede vlastní zaevidování změny stavu 
z dlužených výkonů na výkony uhrazené (Stav=“U“) a uživatel je přenesen do formuláře k 
provedení tisku „Pokladního Dokladu“ (potvrzení o zaplacení). Zároveň se změnou stavu 
dlužených výkonů na uhrazené je i patřičně snížen „Dluh“ u daného pacienta. Pokud jsou 
vybrány všechny nabízené „dlužné“ výkony pacienta a  následně provedeno uložení, pak 
se celkový dluh u pacienta sníží na nulu a pacient v seznamu pacientů ztratí své růžové 
podbarvení a informaci o dlužené částce, což je vizuální informace o tom, že tento pacient 
všechny provedené výkony již uhradil. 
 Uživatel se samozřejmě v případě přechodu do formuláře pro tisk vytvořeného 
potvrzení (pokladního dokladu) může rozhodnout, že pokladní doklad nebude tisknout a 
tento doklad zůstane nevytištěn, ale již zůstane vytvořen a zaevidován. Pro následnou práci 
se všemi vytvořenými pokladními doklady slouží nová funkce programu, která je přístupná 
přes nabídku „Evidence Pokladních Dokladů“ (viz kapitola 6.2.3). Pomocí této funkce je 
možné opětovně vytisknout jakýkoliv pokladní doklad, nebo naopak stornovat doklad, 
pokud byl vytvořen omylem, nebo chybně. Není umožněna jeho následná oprava, protože 
to odporuje „účetnímu“ přístupu k pokladním dokladům. 
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 Na následujícím obrázku je příklad vytištěného pokladního dokladu: 

 

 
 

6.2.2. Evidence výkonů  F3 

 Pomocí této volby uživatel může velice rychle evidovat provedené výkony u 
docházejících pacientů. Jde o téměř totožnou funkci evidence výkonů, která byla blíže 
popsána v kapitole 6.2.1.2 – Výkony Pacienta. Jediný, zato podstatný rozdíl, který celou 
práci evidence výkonů pacientů značně urychlí je v tom, že se jedná pouze o jedinou zá-
ložku, takže se uživatel nemusí „zdržovat“ přepínáním mezi evidenčními záložkami paci-
enta, a dále ve výběru pacienta a jeho předepsaných výkonů.  
 Výběr pacienta probíhá pouhým zápisem RC, nebo jména a následuje okamžitá 
možnost zápisu předepsaných výkonů. S uložením (odmítnutím) natypovaných výkonů je 
uživatel automaticky přenesen zpět k výběru dalšího pacienta a následné evidenci jeho 
výkonů. Odpadá tedy několik neefektivních úkonů s výběrem pacienta a nastavením 
správné záložky s výkony pro evidenci, tím dochází k rychlejší a přímočařejší cestě 
k zaevidování provedených výkonů. 
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 Výběr pacienta: 

 
  
 Evidence výkonů: 
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 Po stisku klávesy Uložit nebo Ignorovat dojde k zápisu nebo odmítnutí natypo-
vaných výkonů a uživatel je přesunut k dalšímu výběru pacienta v této funkci Evidence 
výkonů. 
 Tuto funkci a „zrychlenou“ práci s typováním provedených výkonů využijí 
hlavně větší zdravotnická zařízení, kde provedené výkony typuje k tomuto účelu určený 
pracovník, který se většinou nepotřebuje „rozptylovat“ ostatními evidencemi pacienta. 
 Využitelnost této funkce je do značné míra dána specifičností práce v rehabili-
tačních zdravotnických zařízeních, na což program WIN_REHAB reaguje a snaží se ma-
ximálně zjednodušit a zrychlit potřebnou evidenční práci svým uživatelům. 
 
 

 

6.2.3.  Evidence Pokladních dokladů F4 

 Pomocí této volby uživatel může opětovně pracovat s již vydanými pokladními 
doklady. 
 Tato volba je dostupná pouze v případě nastavení režimu „Přímá platba – CA-
SH“ v parametrech programu. Pokud tento režim nastaven není, pak tato volba zůstává 
nedostupná. 
 Uživatel může opětovně provést tisk vybraného pokladního dokladů, pokud 
z nějakého důvodu tisk neprovedl při  vlastním vytvoření pokladního dokladu (viz kapito-
la 6.2.1.4. Úhrada výkonů v hotovosti – CASH), nebo může pokladní doklad Stornovat. 
Na následujícím obrázku má stornovaný doklad růžový podklad. 
 V okamžiku stornování pokladního dokladu se všechny výkony, které byly 
původně uhrazeny tímto pokladním dokladem vrátí do svého původního stavu – dlužený 
výkon a o odpovídající částku se zvýší i dlužená částka u pacienta v evidenci pacientů. 
Předpokládá se , že tyto výkony budou v budoucnu opětovně uhrazeny, nebo případně 
stornovány (viz kapitola 6.2.4.1 Storno/Oprava). 
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6.2.4. Opravy ►  

 

 Tato nabídka je návěštím na dvě nabídky zajišťující  opravu údajům, které ze své 
povahy nebylo možné opravit ve vlastní Evidenci. 
 
 

6.2.4.1. Storno/Oprava 

 Tato funkce provádí zastornování nebo opravu chybně zaevidovaných výkonů. 
Je nutné tyto korekce provádět v případě chyb z důvodů možných kontrol. Pro správné 
storno/opravu výkonů je nutné si nejprve vybrat pacienta, u jehož výkonů nastala chyba. 
 Vyhledání odpovídajícího pacienta je naprosto stejné jako v případě Evidence 
pacienta. Storno nebo opravu výkonů vybraného pacienta spustíte stiskem tlačítka Stor-
no/Oprava z výběrového formuláře. 
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 S formulářem provedených výkonů vybraného pacienta určených pro stornování 
nebo k opravě má uživatel tyto možnosti. Předně si může označit více výkonů pro storno-
vání, nebo opravu. Označení provede uživatel zaškrtnutím „Checkboxu“ na začátku kaž-
dého řádku. Takto označený řádek je pak identifikován značkou na jeho začátku. Označení 
více výkonů umožní uživateli provádět hromadná storna nebo opravy. Funkce, které je 
možné použít na vybrané výkony. 

 Opět se přístupnost nebo nepřístupnost tlačítek řídí základními logickými fakty. 
Např. nelze stornovat výkony, které již byly předány ZP, nebo bylo dokonce potvrzeno 
jejich převzetí. 

 Barva pozadí jednotlivých výkonů je řízena jejich aktuálním stavem (bylo již 
dříve popisováno): 

Růžový podklad – výkon je stornován – stav = “S“ 
Zelenomodrý podklad –  výkon je odmítnut a bude předán ZP v prvním mož-

ném termínu v opravné dávce – stav = “C“ 
Šedý podklad – výkon je zpracován měsíční uzávěrkou a je předán ZP ke zpra-

cování – stav = “M“ 
Bílé pozadí –  jedná se nově zadaný výkon, který neprošel ještě žádným „stavo-

vým“ vývojem – stav = “N“. 

 Provedené storno pozná uživatel okamžitě, protože se u stornovaných výkonů 
změní barva pozadí na růžové – jednoznačný signál provedeného storna. 
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6.2.4.1.1. Oprava výkonů 

 

.  Opravované údaje jsou: 
1. DATUM PROVEDENÍ VÝKONU 
2. KÓD VÝKONU 
3. POČET provedení 
4. KÓD ZP 
5. ODBORNOST 
6. DIAGNÓZA - základní diagnóza, na jejímž základě byl výkon proveden 
7. STAV - stav výkonu v evidenci systému REHAB 
 Případně při zúčtování dokladů 06 - musí být nastaveny v parametrech, se 
objeví k opravě ještě tyto údaje: 
8. IČZ - IČZ zařízení požadující ošetření 
9. DATUM - datum uvedený na dané žádosti 
10. ODBORNOST -  odbornost lékaře, který požaduje ošetření/vyšetření 
 Případně při zúčtování dokladů 03-ZUM - musí být nastaveny v paramet-
rech, se objeví k opravě ještě údaj o ceně ZUM a zaškrtávací „Checkbox“, kterým se 
přejde k opravě evidovaných léků, které jsou k tomuto výkonu přiřazeny.  
 
 V případě označení (vybrání) více výkonů se údaje, které budou pro vybra-
né věty různé objeví prázdné nebo nulové. Nebude-li provedena jejich oprava, tzn. 
bude potvrzen prázdný nebo nulový údaj nebudou tyto údaje měněny a u označených 
vět zůstanou údaje původní. Naopak bude-li údaj opraven na nějakou hodnotu, pak 
tuto hodnotu budou mít  všechny opravované věty (jde o hromadnou opravu údaje). 
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6.2.4.2. Změna Rodného čísla 

 Tato volba umožní uživateli změnit RC u karty pacienta, veškeré zaevidované 
dokumentace a všech zaevidovaných výkonů. Tím odpadá nutnost evidovat stejného paci-
enta dvakrát (pod špatným RC a správným novým RC), protože bez této funkce nelze jinak 
RC opravit, neboť se jedná o hlavní identifikační údaj, jež není jako jediný přístupný k 
opravám.  
 Po zadání této funkce si musí uživatel nejprve vybrat pacienta, u kterého chce 
měnit RC. Vybrání pacienta se provádí známým způsobem přes výběrový formulář se 
seznamem všech pacientů.  

 

 Po vybrání pacienta (tzn. i opravovaného RC) je uživatel vybídnut k zadání 
nového RC, které samozřejmě také prochází vnitřní kontrolou. Po zadání se objeví obě 
zadaná RC a uživatel je vyzván k potvrzení a odsouhlasení provedení změny RC. V přípa-
dě, že nové RC v systému ještě neexistuje, je o této situaci uživatel informován hláškou i 
návrhem možných řešení: 
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 V případě odsouhlasení funkce systém kartu s původním RC nenávratně 
smaže, ponechá pouze novou (druhou) a veškerou ostatní dokumentaci včetně provede-
ných výkonů převede na nové RC (tzn. přidá k případně již existující dokumentaci). Tím 
může vzniknout duplicita a je tedy třeba u takového pacienta následně prověřit veš-
kerou dokumentaci i s kontrolou zaevidovaných výkonů a případné nesrovnalosti 
opravit. 
 
 
 

6.2.5. Tiskopisy ►  

 

 Tato nabídka je návěštím na podmenu Tiskopisy, které obsahuje tři nabídky 
zajišťující  práci s veškerými tiskopisy programu WIN_REHAB . 
 
 

6.2.5.1. Poukaz na Vyšetření/Ošetření ► 

 

 Tato nabídka je návěštím na podmenu Poukaz na Vyšetření/Ošetření, které obsa-
huje čtyři nabídky zajišťující  práci s konkrétními tiskopisy. 
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6.2.5.1.1. 06FT/2009 – A5 

 Po předchozím výběru pacienta se uživatel dostane do formuláře se seznamem 
zvoleného tiskopisu pro tohoto pacienta a může použít všechna přístupná tlačítka. 

 

 Tlačítka, která umožňují práci s tiskopisem pro pacienta: 
1. Prohlížení — umožní prohlížet vybraný tiskopis pro vybraného pacienta 
2. Oprava — umožní vybraný tiskopis opravit dle představ uživatele 
3. Nový — tato funkce zajistí přidání nového tiskopisu pro zobrazeného (vy-

braného) pacienta 
4. Smazat — smaže vybraný tiskopis 
5. Tisk — vytiskne vybraný tiskopis (většinou je umožněna různá forma tis-

ku) 
6. Konec Formuláře — ukončení práce s vybraným tiskopisem 
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 Uživatel standardně vyplní (přidá, nebo opraví) všechny údaje, které chce mít na 
tiskopise ve vstupním formuláři a následně rozhodne pomocí známých tlačítek o uložení 
(nebo neuložení) svých zadání. 
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 Stiskem tlačítka Tisk přejde k vytištění vlastního tiskopisu. Při tisku má možnost 
volit tisk do formuláře, nebo na čistý papír. 

 

Níže je uveden vytištěný tiskopis na čistý papír. Je téměř identický s originálním 
formulářem: 
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6.2.5.1.2. 06FT/2009 – A4 

 Obdobný tiskopis jako v předchozím případě, takže je téměř shodná i jeho ob-
sluha.  Oproti ovládání tiskopisu "06FT/2009 - A5" je zde navíc možnost přepínat mezi 
první a druhou stranou karty daného tiskopisu (je dvoustránkový). Toto přepínání je 
umožněno pomocí dvou záložek na kartě vstupního formuláře (viz níže). Tím je uživateli 
dána možnost kontroly celého tiskopisu.  
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6.2.5.1.3. 06K/2009 – A5 

 Ovládání obdobné jako v předchozích případech. Hodnoty tohoto tiskopisu jsou 
naplněny také pomocí dvoustránkového formuláře. Více nebude popisováno. 
 Obraz tištěného tiskopisu 06K/2009 – A5 

 

 Tento tiskopis je dvoustránkový (dvoustránkový je i tiskový formulář). Na to je 
třeba si dát pozor a otočit vytištěný formulář v tiskárně ještě pro tisk na druhou stranu. 
 
 

6.2.5.1.4. 06Z/2009 – A4 

 Obdoba předchozích tiskopisů, nebude popisováno. Jedná se o tiskopis formátu 
A4. 
 
 

6.2.5.2. Lékařská zpráva - NÁLEZ 

 Uživatel vyplněním vstupního formuláře vytvoří tiskopis "LÉKA ŘSKÁ 
ZPRÁVA - NÁLEZ". 
 Ve formuláři jsou použity následující údaje vztahující se k vybranému paciento-
vi.: 

1. NÁLEZ PRO: 
2. Č.PROT. (číslo protokolu) 
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3. PROVEDENO VYŠETŘENÍ 
4. NÁLEZ (vlastní text) 
5 DATUM 
Tento jediný tiskopis je možné vytvořit (lépe naplnit) i jinak než zápisem údajů 

do vstupního editačního formuláře. Dříve jsme se seznámili při práci s chorobopisem 
s možností naplnit tento tiskopis přímo z chorobopisu (viz kapitola 6.2.1.2. a kapitola 
6.2.1.2.3.), kde jsme dokázali přenést konkrétní označený text přímo do systému tiskopisů 
do tiskopisu NÁLEZ. 

 Příklad tisku Lékařské zprávy – NÁLEZU: 
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6.2.5.3. Příkaz ke zdravotnímu transportu 

 Tento tiskopis se ovládá jako všechny předchozí. Tisk je umožněn do formuláře 
nebo na čistý papír. Výsledný vytištěný formulář na „čistý“ papír je téměř shodný s origi-
nálním tištěným formulářem, který je možné doplnit. Závisí na rozhodnutí uživatele. 
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6.3. POJIŠŤOVNA 

 Pomocí této nabídky se realizují všechny operace související s předáváním dat ve 
formě záznamů na magnetickém médiu VZP, případně ostatním zdr. pojišťovnám. Jde po 
nabídce EVIDENCE o druhou nejdůležitější nabídku, pomocí níž se zpracovávají data 
zadaná přes nabídku EVIDENCE. 

 

 Tato volba menu obsahuje dvanáct nabídek, pomocí michž se provádí kompletní 
zúčtování výkonů pro ZP. 

 Význam jednotlivých voleb : 
 
 

6.3.1. Měsíční uzávěrka 

 - Touto volbou se realizuje vytvoření souboru "SOUBOR.xxx" , ve kterém se 
předávají provedené výkony k zúčtování ZP, kde xxx - je kód pojišťovny, pro kterou je 
soubor určen. 
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 Nejprve je uživatel vybídnut, aby zadal měsíc a rok, za který chce měsíční uzá-
věrku provést (které výkony chce zúčtovat - předat VZP), a dále zadal kód pojišťovny, pro 
kterou má být disketa (magnetické médium) určena (tzn. je možné provádět automatizova-
né předávání dat se všemi ZP, které tento způsob předávání výkonů podporují). 

 

 Po správném zadání probíhá delší výpočet a vytváření potřebných údajů se změ-
nou stavů u vybraných výkonů, na jehož konci je vytvořen předávaný soubor "KDAV-
KA.xxx" , který obsahuje všechny správné předávané výkony. 

POZOR ! - při provádění měsíční uzávěrky se provádějí ještě jednou kontroly, aby předá-
vaná data odpovídala závaznému datovému prostředí předepsanému VZP, a 
případné nesrovnalosti se vypisují do formuláře, který se na konci zpracování 
objeví na obrazovce, buď prázdný – všechna data byla správně a žádná chyba 
dat se nedetekovala, nebo s nějakým obsahem, který popisuje vyřazené výko-
ny ze zpracování a důvod vyřazení.. 

- Zároveň je na konci zpracování vytvořen ještě jeden formulář s protokolem o 
zpracování (kolik bylo vytvořeno dokladů, dávek, jejich typ a počet předáva-
ných bodů ve vytvořeném souboru „KDAVKA.xxx“. 

- Oba zobrazené formuláře je možné v případě potřeby pomocí tlačítka Tisk vy-
tisknout, nebo pouze tlačítkem Konec Formuláře uzavřít. 

 Měsíční uzávěrka je velice důležitá akce , která vedle toho, že vyprodukuje 
soubor pro předání ZP, provede velké změny v evidenci provedených výkonů a není mož-
né ji zopakovat v důsledku již provedených změn. Chce-li uživatel opakovat měsíční 
uzávěrku, musí nejprve veškeré změny, které v datových souborech vznikly, navrátit do 
původního stavu. K tomu slouží funkce "ZRUŠENÍ UZÁVĚRKY ", která je blíže popsána 
v kapitole 6.3.12.1. Teprve po provedení ZRUŠENÍ - STORNOVÁNÍ UZÁV ĚRKY  je 
uživateli umožněno měsíční uzávěrku opakovat. 

Doporučení :  -  Vždy před měsíční uzávěrkou proveďte ARCHIVACI  DAT. 
- Snažit se vyhnout opakování měsíční uzávěrky, neboť to sebou nese 

riziko předání duplicitních dat ZP v případě, že uživatel zapomene 
stornovat (vyhodit) zúčtovatelné doklady ze stornované uzávěrky. 
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6.3.2. Protokol z uzávěrky 

 - Tato volba má smysl hlavně v případě, že nebyl protokol vytištěn přímo při 
měsíční uzávěrce a uživatel se k němu chce následně vrátit. Je-li protokol vytištěn přímo 
při uzávěrce, je možné přes tuto funkci tisknout protokol opakovaně, nebo ho pouze pro-
hlížet na obrazovce. 
 V protokolu jsou informace o statistických údajích o uzavíraném měsíci a o 
počtech výkonů předávaných k zúčtování. Podrobnější informace o potřebách a údajích 
pro VZP je možné získat v "Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP". 
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6.3.3. Vytvoření diskety 

 - Tato volba zajistí přehrání vyhotoveného souboru na připravenou disketu, nebo 
jiné vybrané magnetické médium a zároveň zajistí správné "návěští" předávané diskety (u 
jiného mag. média se návěští nedělá). Pro tento účel je uživatel nejprve vyzván k zadání 
měsíce a roku prováděné uzávěrky a kódu pojišťovny, které bude předávat disketu, a ná-
sledně k výběru typu magnetického média, na které chce soubor s vyúčtováním pro ZP 
nahrát (viz obr. níže). Při volbě umístění souboru může uživatel libovolně volit mezi všemi 
disky i všemi složkami (adresáři), proto by měl bezpečně vědět, kam soubor ukládá. V 
případě nevložení nebo neexistence média ve zvoleném zařízení (driveru) ohlásí systém 
chybu. Funkce umožňuje předávat soubor KDAVKA.xxx i zpětně za zvolené období 
(např. v případě nečitelnosti diskety zjištěné pracovníky ZP). 
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6.3.4. Tisk průvodního listu 

 - Touto volbou se vytvoří (vytisknou) průvodní doklady k předávanému souboru 
na magnetickém nosiči, které ZP vyžadují. Ke správnému výběru údajů, které má doklad 
obsahovat, je nutné správně zadat stejné údaje, které se zadávaly při spuštění   Měsíční 
uzávěrky  (tj. měsíc a rok uzávěrky, pro kterou se vytváří protokol, a kód pojišťovny, pro 
kterou je uzávěrka určena (provedené výkony)). Program zkontroluje existenci souboru, 
který vznikl uzávěrkou podle zadaných parametrů. V případě nesouladu ohlásí chybovou 
zprávu a nic neprovede. 
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6.3.5. Tisk faktury 

 - Pomocí této volby se vytvoří faktura, která odráží právě provedenou měsíční 
uzávěrku a slouží jako zúčtovatelný doklad pro styk se ZP. Uživatel musí opět nejprve 
navolit měsíc, rok a kód pojišťovny pro správný výběr odpovídajících datových údajů. V 
případě, že pro takové volby nebyla ještě prováděna uzávěrka, systém to ohlásí (nelze 
vytvářet fakturu za měsíc pro ZP, nebyla-li provedena pro ní měsíční uzávěrka). 
 Po správném zadání údajů se uživateli otevře vstupní obrazovka pro opravu a 
případné doplnění údajů, které se vyplňují na fakturách pro ZP.  

 

 Po vytvoření (opravě) uživatel může provedené změny uložit, nebo odmítnout 
pomocí tlačítek (Uložit, Ignorovat). 
 Po stisku tlačítka Konec uživatel končí s akcí „Oprava“, přičemž systém změní 
význam tlačítek a uživatel může použít následující tlačítka: 
- Tisk – pro tisk faktury 
- Oprava – pokračovat v opravě údajů na faktuře 
- Konec Formuláře – konec práce s fakturou a návrat na úvodní obrazovku 
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  Ukázka tištěné faktury: 

 

 
 

6.3.6. Vytvoření sestavy IU 

 - Pomocí této volby si uživatel vytvoří "individuální" vyúčtování výkonů pro 
zadané období a zadanou ZP. Tato volba nahrazuje vytvoření diskety (magnetického mé-
dia), kdy se zúčtované výkony místo zápisu na disketu opíší na papír. Používá se tam, kde 
by nebylo ekonomické předávat data na nosiči (u malého počtu výkonů pro konkrétní 
pojišťovnu). Pravděpodobně tato funkce bude využívána minimálně, jde spíše pouze  
o možnost. 
 
 

6.3.7. Časová limitace 

 Funkce provádí vyhodnocení dodržování časové limitace ze strany zdr. zařízení. 
 Nejprve se zadá období, za které se bude výpočet provádět bez udání ZP, neboť 
časová limitace je ze zákona určena pro zdr. zařízení bez ohledu na strukturu pojištěnců 
jednotlivých  ZP. Funkce začne provádět výpočet disponibilního (maximálně možného) 
objemu spotřebovaného času na výkony v minutách s tím, že se řídí hodnotami, které jsou 
nastaveny v parametrech úlohy. 
 Jde o hodnoty: a)  počet pracovních úvazků 
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  b)  časový limit na jeden celý úvazek 
  c)  zda je limit určen pro pracovní nebo kalendářní dny 
 Na základě těchto údajů a aktuálního kalendáře s vyloučením placených svátků 
je spočtena maximální možná doba provádění výkonů a je porovnána se součtem časů 
nositele výkonu u zaevidovaných výkonů.  
 V případě, že uživatel používá systém pro více ODBORNOSTÍ a má v nastavení 
základních parametrů nastavenu položku "IČZ má sml. více odbor. (A/N):" na hodnotu 
"A", pak je výpočet časové limitace rozdělen podle zpracovávaných odborností. Uživa-
tel musí následně doplnit, kolik úvazků, která odbornost využívá. 

 

 Toto srovnání se po výpočtu objeví na obrazovce ve formě grafu nebo tabulky 
(podle přání uživatele) navíc rozdělené po jednotlivých týdnech (měsících) a se sumární 
celkovou hodnotou. 
 Tabulka: 
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 Graf: 

 

 
 

6.3.8. Zavedení číselníků 

 - Pomocí této funkce se provede převod závazných číselníků předaných VZP do 
systému k obecnému používání. Zpracování této funkce se děje ve dvou krocích, o kterých 
dává program uživateli informace.  
 Ovšem nejprve je třeba nahrát (zaslané) číselníky do správné složky (Ciselnik) 
programu WIN_REHAB. To se provádí na základě popisu zaslaného s číselníky autorem. 
 Pomocí této funkce proběhne převod zaslaných číselníků do datové podoby a 
následně se implementují do systému. 
 Pokud však zaslané číselníky již v systému jsou nahrány, nebo složka Ciselnik 
neobsahuje žádné soubory k nahrání, je o tom uživatel informován chybovou hláškou a 
nahrávaní je přerušeno. Tzn. lze nahrát pouze nové existující soubory. 
 
 

6.3.9. Výsledek předání 

 Touto volbou se teprve s konečnou platností potvrdí zúčtované výkony. Pomocí 
této funkce se definitivně ukončí výkony, které byly předány ZP, a ZP je přijala - bude jim 
přidělen stav "O".  Výkony, které se nacházely v dávce, kterou ZP odmítla ("Metodika pro 
předávání dokladů VZP") se opět dostanou do evidence výkonů se stavem nezúčtovaný 
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opravný výkon pro předání v dalším předávacím období - stav = "C".  Měsíční uzávěrka 
při své práci vybírala vhodné výkony pro předání ZP a nastavila jejich stav na "M".  
 Po výběru této volby se objeví opět formulář pro zadání těchto údajů: měsíc a 
rok požadované uzávěrky a kód pojišťovny, pro kterou byla dělána. Pomocí těchto údajů 
bude zajištěna práce se správnými výkony z evidence výkonů. 

 

 Po zadání správných údajů se objeví formulář "Výsledek PŘEDÁNÍ" s těmito 
volbami: 

1. Soubor přijat - ÚPLNÝ 
2. Soubor ODMÍTNUT 
3. Odmítnuté DÁVKY 
4. Odmítnuté DOKLADY 

Volba 1. Soubor přijat - ÚPLNÝ -  provede převod stavů na "O" u všech výkonů, které 
byly nahrány do požadovaného souboru vzniklého 
měsíční uzávěrkou. 

Volba 2. Soubor ODMÍTNUT -  obdobně převede stav na "C" opět u všech výkonů ze 
souboru na disketě. 

Volba 3. Odmítnuté DÁVKY -  nejprve si vyžádá zadání, které dávky ("Metodika pro 
předávání dokladů pro VZP") nebyly ZP přijaty a na 
základě uživatelova zadání později výkony zadaných 
dávek označí jako "C". 

Ovládání: 1.  Zadat čísla dávek, která byla nepřijata (do editačního řádku, který 
se v tomto případě zpřístupní). Jednotlivá čísla dávek zadávejte za 
sebou oddělená mezerou 

2.  Stiskem tlačítka Proveď je provedena vlastní změna stavů odpoví-
dajících výkonů. Při provádění změn stavů dochází ke kontrole za-
daných čísel, tzn., že číslo dávky, které neodpovídá vybraným pa-
rametrům uzávěrky, bude ignorováno. 

3.  Stisk tlačítka Storno – končí práci s tímto formulářem a potažmo 
s celou funkcí  „Výsledek předání“ 
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Volba 4. Odmítnuté DOKLADY - nejprve si vyžádá zadání, které doklady ("Metodika 
pro předávání dokladů pro VZP") nebyly ZP přijaty a 
na základě uživatelova zadání později výkony zada-
ných dokladů označí jako "C". 

Ovládání:  Stejné jako v případě odmítnutých DÁVEK, pouze s tím rozdílem, že 
se do editačního řádku zadávají čísla odmítnutých dokladů. 

 
 

6.3.10. Roční uzávěrka 

 Pomocí této volby se provede ukončení zúčtování zdrav. výkonů za běžný rok. 
Touto volbou se provedou rozsáhlé změny v datovém prostředí celého systému. 

a)  vymažou se všechny zúčtované výkony (stav - S, U, O, V) 
b)  vymažou se soubory s měsíčními uzávěrkami, u kterých bylo provedeno 

zpětné potvrzení od pojišťovny se stavem "p řijatá".  
c)  vymažou se soubory se statistikami měsíčních uzávěrek, které odpovídají 

vymazaným souborům s měsíčními uzávěrkami. 
d)  upraví se soubor s fakturami pro ZP a s žurnálem tak, že údaje starší 5 let 

budou vymazány. 
e)  nastaví se nové číslo DÁVKY a DOKLADU  
f)  přesune staré údaje (5 let) o pacientech do podadresáře ARCHIV, kam se 

odkládají veškeré údaje o vyřazených pacientech. 

 Spuštění této volby se musí dít s patřičným rozmyslem, protože změny, ke kte-
rým v datovém prostředí dojde jsou nevratné a pokud by systém vyřadil některá data, která 
by následně uživatel ještě z nějakého důvodu potřeboval, je problém na světě. 
 
 

6.3.11. Prohlížení žurnálu 

 Pomocí této volby má uživatel možnost nahlédnout do žurnálovacího souboru, 
ve kterém se vedou nejdůležitější údaje o provedených měsíčních uzávěrkách, jejich stor-
nech (zrušeních), o jejich výsledku předání, o typu předávaných dávek i o ročním chodu, 
dále tam jsou zápisy o archivacích, obnovách a všech dávkových změnách datového pro-
středí většího rozsahu. Údaje jsou ve formě formuláře a s možností následného tisku do 
sestav. 
 Tlačítko „archiv“ (v pravém spodním rohu) umožňuje přepnout zobrazení obsa-
hu žurnálového souboru buď do stavu „bez archivu“ (standardní nastavení), kde se vypi-
sují pouze údaje, které nejsou starší pěti let a písmo je černé. Pokud se stiskem tlačítka 
„archiv“ přepnete do stavu výpisu „s archivem“, pak jsou vypisovány veškeré údaje, které 
se zaznamenávají nepřetržitě od uvedení programu do provozu. Záznamy starší pěti let (ty 
které jsou již v archivu) se vypisují v šedé barvě písma, aby bylo na první pohled vidět, že 
jde již o údaje starší. 
 Tlačítko „archiv“ je přepínačem mezi oběma výše popsanými stavy výpisu 
žurnálového souboru. 
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 V tištěné formě vypadá takto: 
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 Sestava obsahuje tyto údaje: 
1. Měsíční uzávěrka - měsíc a rok uzávěrky 
2. Pojišťovna - pro kterou ZP byla uzávěrka dělána 
3. Dávka uzavřena – z jakého období obsahuje dávka výkony 
4. Dávka - předávaná dávka 
5. Doklad od - kterým dokladem dávka začíná 
6. Doklad do - kterým dokladem dávka končí 
7. Počet dokladů – v dávce 
8. Body – počet bodů v předávané dávce 
9. Léky –  hodnota ZUM, pokud uživatel účtuje (doklad 03) – jinak tato po-

ložka chybí 
10.  Charakter dávky -  98 - obsahuje pouze individuální  doklady 01 
  90 - dávky obsahující žádosti o ošetření/vyšetření 
11.  Typ dávky - P - původní 

  O– opravná 
12. Odbornost –  obsahuje výkony této odbornosti (pokud ZZ má více odbor-

ností) 
13.  Stav dávky -  P - převzatá dávka ZP 

  O- vrácená dávka k opravě ZP 
  N - nepotvrzená dávka 

14. Datum - datum provádění měsíční uzávěrky 
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6.3.12. Speciální funkce ► 

 

 Volba je návěštím na podmenu, Speciální funkce, které obsahuje pět voleb 
 Význam jednotlivých voleb je následující: 

  
 

6.3.12.1. Zrušení uzávěrky  

 Provede po předchozím zadání měsíce,  roku a ZP pro kterou  byla dělána  uzá-
věrka, ZRUŠENÍ  (STORNOVÁNÍ)  měsíční uzávěrky i se všemi  souvisejícími zápisy. 
Tj. bude zrušen  soubor  s  měsíční  uzávěrkou,  soubor s protokolem o měsíční  uzávěrce,   
stornována  odpovídající  faktura a proveden zápis  do žurnálového souboru.  Zároveň 
budou upraveny  výkony, které  se nalézaly  v rušené  uzávěrce tak,  aby je  bylo možno  
znovu zařadit  do nové měsíční uzávěrky. Význam této volby je v tom, že umožňuje 
OPAKOVAT  provedenou měsíční uzávěrku, což zatím nešlo. 

POZOR! - Vzniká tím nebezpečí  duplicitního předání dokladů ZP. 
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6.3.12.2. Faktura za dávky 

 Touto  volbou je  umožněno vytisknout  fakturu za  dávky jedné  měsíční uzá-
věrky  (nelze jednu  fakturu za  dávky  z více měsíčních  uzávěrek). Uživatel vybere 
z formuláře se seznamem všech dávek zvolené měsíční uzávěrky ty, za které chce vytvořit 
fakturu. Měl by volit dávky s nějakou podobnou charakteristikou, aby je bylo možné zahr-
nout do jedné faktury. Nejčastěji volí uživatel dávky pro stejnou odbornost, pokud jich má 
více, nebo za stejné období uzavření dávky. 
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 Výsledná faktura za několik dávek vypadá obdobně jako faktura za období, 
přesto nějaké rozdíly jsou: 

 

 
 

6.3.12.3. Přepočet k faktuře 

 Tato funkce není v této verzi zatím k dispozici. 
 
 

6.3.12.4. Rozdělení uzávěrky  

 Pomocí této funkce může uživatel rozdělit vzniklý soubor KDAVKA 
s vyúčtováním ZP do více souborů podle předem stanovených kritérií. 
 Většinou potřebu rozdělit soubor s vyúčtováním mají ZZ, která disponují více 
odbornostmi a ZP po nich požadují každou odbornost vykázat ne jenom v samostatných 
dávkách, ale také v samostatném souboru. Navíc pokud ještě mají ZZ pro každou odbor-
nost smluvně určeno jiné IČZ, pak  je možné ho také touto funkcí změnit (dodatečně). 
 Jde o obdobný systém, jako v případě rozdělení faktury po jednotlivých dávkách, 
také zde uživatel vybere, které dávky chce sloučit do jednoho souboru. Vybere kritérium, 
podle kterého se bude slučování provádět (po odbornostech, po obdobích). 
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 Konečné rozdělení, pokud je uživatel spokojen se zvoleným seskupením a zadal 
správně případně nová IČZ, která mají být v záhlaví nových rozdělených souborů provede 
stiskem tlačítka Rozděl MU . 
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6.3.12.5. Mimořádná uzávěrka ► 

 

 Volba je návěštím na podmenu, Mimořádná uzávěrka , které obsahuje osm 
nabídek. 
 Význam jednotlivých voleb je naprosto totožný jako u výše popsaných voleb pro 
standardní měsíční uzávěrku. Rozdíl a „mimořádnost“ této uzávěrky je v tom, že tato 
mimořádná uzávěrka skýtá možnost provést uzavření výkonů pro ZP mimo pravidelnou 
uzávěrku. Je to možnost, jak k jednomu měsíci, roku a ZP provést ještě jednu (druhou) 
uzávěrku. Běžnými postupy to nelze. 
 Ovšem tato mimořádná uzávěrka má několik specifik. Předně dokáže zpracová-
vat pouze výkony ve stavu – „X“ , které se standardně nezadávají a uživatel je musí do 
tohoto stavu dostat „ručně“ v EVIDENCI – přes volbu Storno/Oprava. Navíc provedená 
uzávěrka bude složena pouze z dávek Opravných a nikdy dávek Původních. 
 Používání této mimořádné uzávěrky by mělo být velice výjimečné, spíše by se 
neměla používat vůbec, jde skutečně o mimořádnou situaci. Někdy se však stane, že ZZ 
nemůže čekat do dalšího řádného termínu (do další měsíční uzávěrky) a potřebuje ZP 
předat opravnou dávku, pak lze využít této možnosti, ovšem s velikou obezřetností. 
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6.4. SESTAVY 

 
 Tato volba menu obsahuje patnáct různých nabídek. 
 Přes toto menu se volí z nabídek různé sestavy, které dávají ucelený přehled o 
činnosti zdravotnického zařízení. Volba se provádí jako u ostatních menu  (viz kap. 5.1.) 

 Obsah sestav je proměnný podle zvolené volby. 
 Forma sestav je pro všechny sestavy stejná a vyznačuje se těmito znaky: 

a)  název sestavy v horním řádku 
b)  první řádek je označení prvků sestavy (pokus nejde o statistiku) 
c)  sestava se vyplní v jednotlivých sloupcích daty 

Při potvrzení některé volby z menu se buď přímo objeví na obrazovce formulář 
s prezentací dat patřících do vybrané sestavy, nebo je nejprve uživatel požádán o podrob-
nější specifikaci parametrů, podle kterých bude sestava či statistika vytvořena (spočtena). 

Příklad takového parametrického formuláře: 

 

To stisku tlačítka „TISK“ na formuláři prezentujícím obsah vybrané sestavy, ne-
bo statistiky (slouží pro seznámení s požadovanými daty ještě před vlastním tiskem sesta-
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vy) se okamžitě objeví řídící formulář tisku,  pomocí kterého uživatel řídí obsah, setřídění 
a výstup sestavy. 

Setřídění zvolí uživatel z nabídky možnosti třídění. 
Výstup může být směrován přímo na tiskárnu, nebo na obrazovku s možností 

náhledu, případně do souboru. Z náhledu může být sestava přímo vytištěna. Volba náhledu 
je ideální pro seznámení se se sestavou a zvážení, zda tisknout, nebo ne. Často je toto 
řešení voleno, pokud uživatel chce znát nějaký konečný výstup, statistiku a nepotřebuje 
tištěný papír pro třetí stranu. 

 

 Níže budou stručně popsány jednotlivé sestavy a statistiky programu 
WIN_REHAB. Popis bude velice stručný a velice často bude pouze nahrazen obrázky, 
které budou dokumentovat obsah a formu jednotlivé sestavy. Pro názornost bude nejprve 
ukázána formulářová reprezentace vybraných relevantních dat a následně i tištěná forma 
zvolené sestavy. 
 Pokud bude u nějaké sestavy třeba bližší popis nějaké specifické vlastnosti, bude 
udělán, ale všechny sestavy jsou dělány stejným způsobem a se stejným ovládáním. 
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6.4.1. Seznam Pacientů 

 

Formulářová prezentace dat je většinou zobrazena v okně s možností kontexto-
vého vyhledávání – tlačítko Hledám v levém horním rohu tabulky, kde se po stisku tohoto 
tlačítka zapisuje hledaný text (údaj) do zpřístupněného editačního řádku. S postupným 
zápisem hledaného textu zároveň dochází k vyhledávání v seznamu a posunu kurzoru 
k hledanému údaji. Tento způsob vyhledávání je v této příručce  označován jako kontexto-
vé vyhledávání. 

Barevné značení pacientů je stejné všude v celém programu: 
Růžový podklad – pacient je pojištěncem ZP, se kterou nemá ZZ smlouvu 
Zelenomodrý podklad –  pacient je detekován jako cizinec (různé RC a čis. 

Poj.) 
Žlutý podklad  – pacient je jednak cizincem a zároveň je pojištěncem ZP, se kte-

rou nemá ZZ smlouvu 
Červené písmo – pacient má u ZZ dluh za provedenou a neuhrazenou léčbu. 
Bílé pozadí a černé písmo – jedná se o naprosto běžného pacienta. 
V dolní části formuláře jsou tlačítka obsluhující následné operace se zobrazeným 

formulářem. Jedná se většinou o tato dvě tlačítka: 
- Tisk – spuštění dalších činností směřujících k vytištění sestavy (statistiky) – vět-

šinou formulář s výběrem cílové formy výstupu, tříděním a případně ještě 
s rozsahem  

- Konec Formuláře – ukončení práce s tímto formulářem a jeho uzavření. 
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Jedná se o sestavu evidovaných pacientů v rozsahu uživatelova výběru. Rozsah 
sestavy je nejprve vyžádán řídícím formulářem tisku. Rozsah sestavy může uživatel ome-
zit výběrem hranic ZP od - do. Dále uživatel vybere typ výstupu, kam má být vytvořená 
sestava směrována  (náhled = obrazovka, tiskárna, soubor).  Doporučuji vybrat  náhled, 
neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu po předchozím prohlédnutí 
vytisknout  na tiskárnu. 

 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o evidovaných pacien-
tech: 

— Rodné číslo (pacienta) 
— Titul  (pacienta) 
— Příjmení 
— Jméno 
— Narozen 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Začátek léčení 
— Typ připojištění (důležité u cizinců) 
— Telefon 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.4.2. Seznam Cizinců 

 
 Jedná se o sestavu evidovaných pacientů (cizinců) v rozsahu uživatelova výběru. 
Rozsah sestavy je nejprve vyžádán řídícím formulářem tisku. Rozsah sestavy může uživa-
tel omezit výběrem hranic ZP od - do. Dále uživatel vybere typ výstupu, kam má být 
vytvořená sestava směrována  (náhled = obrazovka, tiskárna, soubor).  Doporučuji vy-
brat  náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu po předchozím 
prohlédnutí vytisknout  na tiskárnu. 
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Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o evidovaných pacien-
tech: 

— Rodné číslo (pacienta) 
— Titul  (pacienta) 
— Příjmení 
— Jméno 
— Narozen 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Začátek léčení 
— Typ připojištění (důležité u cizinců) 
— Telefon 

 
 

6.4.3. Seznam Dlužníků 

Sestava zobrazuje pacienty, kteří dluží za provedenou léčbu v rozsahu uživatelo-
va výběru. Jedná se většinou o pacienty, kteří jsou pojištěnci ZP, se kterou nemá ZZ 
smlouvu a tudíž není jisté, že ZP léčbu uhradí, proto u takovýchto pacientů systém očeká-
vá úhradu hotově a provedené výkony označuje jako dlužené, pokud je pacient neuhradí 
hotově. Z toho důvodu by každé ZZ mělo u všech ZP, které léčbu hradí (nemusí s ním mít 
ZZ smlouvu, nebo ji uzavře dodatečně) mít nastaveno v číselníku Zdr. Pojišťoven polož-
ku Smlouva na hodnotu „ANO“ , aby tím předešel tomuto chování programu.  

Rozsah sestavy je nejprve vyžádán řídícím formulářem tisku. Rozsah sestavy 
může uživatel omezit výběrem hranic ZP od - do. Dále uživatel vybere typ výstupu, kam 
má být vytvořená sestava směrována  (náhled=  obrazovka, tiskárna, soubor).  Doporu-
čuji vybrat  náhled, neboť je z něho možné tlačítkem tiskárna zobrazenou sestavu po před-
chozím prohlédnutí vytisknout  na tiskárnu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o evidovaných pacien-
tech: 

— Rodné číslo (pacienta) 
— Titul  (pacienta) 
— Příjmení 
— Jméno 
— Narozen 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Začátek léčení 
— Typ připojištění (důležité u cizinců) 
— Telefon 

Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 
systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
Protože se jedná o téměř totožnou sestavu, jako ve dvou předchozích případech 

neuvádím zde odpovídající obrázky. 
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6.4.4. Seznam Stornovaných 
výkonů 

 
Sestava obsahuje všechny stornované výkony, které se nalézají v evidenci výko-

nů. Stornovaný výkon vznikne v důsledku stornování chybného výkonu přes nabídku 
EVIDENCE – Opravy – Storno/Oprava.  

Pokud uživatel zjistí, že některé výkony je potřeba „zrušit“, pak v tomto systému 
neexistuje možnost pouhého smazání výkonu, ale storna výkonu (jde o účetní přístup 
k evidovaným datům, který se vyhýbá nekontrolovatelnému rušení záznamů).  

Tato sestava dává uživateli dodatečný přehled o stornovaných výkonech a prav-
děpodobných příčinách této akce. Je tím zabráněno pouhému mizení výkonů. V konečném 
důsledku se jedná o vyřazení výkonu z dalšího zpracování, ale zbude po této akci záznam. 

Barevné značení výkonů je stejné všude v celém programu: 
Růžový podklad – výkon je stornován – stav = “S“ 
Zelenomodrý podklad –  výkon je odmítnut a bude předán ZP v prvním mož-

ném termínu v opravné dávce – stav = “C“ 
Šedý podklad – výkon je zpracován měsíční uzávěrkou a je předán ZP ke zpra-

cování – stav = “M“ 
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Bílé pozadí –  jedná se o nově zadaný výkon, který neprošel ještě žádným „sta-
vovým“ vývojem – stav = “N“. 

 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o stornovaných výko-
nech: 

— Datum (provedení výkonu) 
— Kód výkonu 
— Rodné číslo (pacienta, pro kterého byl výkon účtován) 
— Počet (počet provedení) 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Odb. (odbornost výkonu) 
— Body (body na výkon a počet) 
— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-

ření/vyšetření)) 
— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
— Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze, pokud má uživatel 

v parametrech programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní sestavy výše popsané. 

— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.4.5. Seznam odmítnutých 
dokladů 

 

Sestava obsahuje všechny odmítnuté výkony (většinou se odmítají přes odmítnu-
tí konkrétního výkonu), které se nalézají v evidenci výkonů. Odmítnutý výkon vznikne v 
důsledku odmítnutí konkrétního dokladu přes nabídku POJIŠŤOVNA – Výsledek předání 
a následným zadáním konkrétního odmítnutého dokladu.  
 Tato sestava dává uživateli dodatečný přehled o odmítnutých výkonech. Tyto 
budou opět při nejbližší měsíční uzávěrce předány ke zpracování ZP v opravných dávkách. 
Je to jediný způsob, jak při měsíční uzávěrce vytvořit opravnou dávku (musí být konkrétní 
výkony ve stavu – „C“ (odmítnutý doklad)).  
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Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o odmítnutých výko-
nech: 

— Datum (provedení výkonu) 
— Kód výkonu 
— Rodné číslo (pacienta, pro kterého byl výkon účtován) 
— Počet (počet provedení) 
— Dávka (číslo dávky, ve které se nacházel odmítnutý doklad) 
— Doklad (viz výše) 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Body (body za výkon a počet) 
— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-

ření/vyšetření)) 
— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
— Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze pokud má uživatel 

v parametrech programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 
 Pořadí jednotlivých sloupců sestavy je dáno zvoleným setříděním. Většinou 
první sloupec je i hlavním třídicím prvkem celé sestavy. 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní sestavy výše popsané. 

— blíže kapitola 5.2 této příručky 
 

 

6.4.6. Pacient - průběh léčby 

 V případě vyvolání této volby z menu SESTAVY se nejprve objeví maska žáda-
jící zadání údajů pro výběr pacienta. 
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Po nalezení pacienta a stisku tlačítka OK  se objeví formulář se seznamem všech 
výkonů pro tohoto pacienta ve zvoleném rozsahu (období provedení výkonů od – do). 

 

Barevné označení výkonů bylo popsáno výše již několikrát (např. kapitola 6.3.4). 
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1.strana: 

 

Poslední.strana: 

 

 Tato sestava obsahuje vedle níže popsaných údajů také mezisoučty, které jsou 
dělány podle třídících položek (jakmile se změní hodnota třídící položky je udělán mezi-
součet za tuto třídící položku)  Na konci sestavy je pak celkový součet za celou sestavu ve 
zvoleném rozsahu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o stornovaných výko-
nech: 

— Datum (provedení výkonu) 
— Kód výkonu 
— Stav výkonu 
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— Počet (počet provedení) – součtová položka 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Odbornost 
— Body (body za výkon a počet) – opět součtová položka 
— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-

ření/vyšetření)) 
— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
— Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze pokud má uživatel 

v parametrech programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 

systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 

 

 

6.4.7. Statistika Diagnóz 

 
 Sestava obsahuje tyto údaje : 

1. Diagnóza 
2. Stat. sk. - statistický kód - skupinu 
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3. Stat. sk. - popis – popis jednotlivých statistických skupin 

4. Počet 
Aby byla tato statistika správně spočtena a vyplněna, musí být v Evidenci paci-

enta vyplňován údaj začátek léčení a základní diagnóza. Tyto údaje jsou rozhodující pro 
správnou funkci této sestavy. 

Tato sestava obsahuje vedle výše popsaných údajů také mezisoučty, které jsou 
dělány podle jednotlivých statistických skupin.  Na konci sestavy je pak celkový součet za 
celou sestavu ve zvoleném rozsahu. 

Statistiku lze na obrazovce prohlížet stejně jako všechny ostatní sestavy. 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 

 
 

6.4.8. Aplikace konkrétního 
výkonu 

Sestava zobrazí aplikaci konkrétního zadaného zdr. výkonu za určené časové ob-
dobí, které uživatel nadefinoval  pomocí řídícího formuláře tisku.  
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 Tato sestava obsahuje vedle níže popsaných údajů také mezisoučty, které jsou 
dělány podle třídících položek (jakmile se změní hodnota třídící položky, je udělán mezi-
součet za tuto třídící položku)  Na konci sestavy je pak celkový součet za celou sestavu ve 
zvoleném rozsahu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o konkrétním výkonu: 
— Rodné číslo (komu byl výkon proveden) 
— Datum (provedení výkonu) 
— Stav výkonu 
— Počet (počet provedení) – součtová položka 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Odbornost 
— Body (body za výkon a počet) – opět součtová položka 
— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-

ření/vyšetření)) 
— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
— Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze pokud má uživatel 

v parametrech programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 
Celá  sestava se  ovládá (obsluhuje)  obdobně jako  ostatní okna v operačních 

systémech Windows pomocí následujících funkčních kláves: 

↑↑↑↑↓↓↓↓, PgUp, PgDn, svislým a vodorovným posuvníkem 
— blíže kapitola 5.2 této příručky 
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6.4.9. Prohlížení dokladu 

 Před naplněním formuláře je uživatel požádán o číslo dokladu, jehož výkony 
chce zobrazit. Nutno podotknout, že vybrané výkony by měly být většinou ve stavu: „M“ – 
předané výkony ZP (výkony prošly měsíční uzávěrkou), nebo „C“ – odmítnuté výkony, 
neboť jenom výkony zpracované měsíční uzávěrkou a zahrnuté do předávaných dávek 
mohou získat číslo dokladu (dávky). Tato sestava se také nejčastěji používá pro zjištění 
čísla pojištěnce (rodného čísla) výkonů, které ZP odmítne a sdělí ZZ pouze číslo odmítnu-
tého dokladu.  
 Na základě takto zjištěného rodného čísla může ZZ zjednat nápravu a výkony 
patřičně opravit a následně předat znovu k zúčtování. 

 
 Tato sestava obsahuje vedle níže popsaných údajů také mezisoučty, které jsou 
dělány podle třídících položek (jakmile se změní hodnota třídící položky, je udělán mezi-
součet za tuto třídící položku)  Na konci sestavy je pak celkový součet za celou sestavu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví) o konkrétním dokladu: 
— Datum (provedení výkonu) 
— Kód výkonu 
— Rodné číslo (pacienta pro kterého byl výkon účtován) 
— Počet (počet provedení) 
— Dávka (číslo dávky, ve které se nacházel odmítnutý doklad) 
— Doklad (viz výše) 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Body (body za výkon a počet) 
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— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-
ření/vyšetření)) 

— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze pokud má uživatel v parametrech 

programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 
 

 

6.4.10. Parametrický seznam 
výkonů 

Sestava zobrazuje veškeré zdr. výkony evidované v systému WIN_REHAB vy-
brané podle předem nastavených parametrů.  

Slouží jako podpůrný prostředek k ekonomickému přehledu výkonů konkrétního 
stavu, pro konkrétní ZP za zvolené období.  

Specifické parametry výběru zvolí uživatel pomocí výběrového formuláře: 

 

 Sestava je velice podobná a obsahuje stejné údaje jako většina výše uvedených 
sestav se seznamem výkonů. 
 Sestava obsahuje vedle níže popsaných údajů také mezisoučty, které jsou dělány 
podle třídících položek.  Na konci sestavy je pak celkový součet za celou sestavu. 

Sestava obsahuje  následující údaje  (viz záhlaví sestavy) o konkrétním výkonu: 
— Rodné číslo (komu byl výkon proveden) 
— Datum (provedení výkonu) 
— Stav výkonu 
— Počet (počet provedení) – součtová položka 
— Zdr. Pojišťovna (ZP) 
— Diagnóza (základní) 
— Odbornost 
— Body (body za výkon a počet) – opět součtová položka 
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— IČZ – žad. (IČZ žadatele o provedení výkonu – doklad06 (Ošet-
ření/vyšetření)) 

— Datum žad. (datum žádosti o provedení výkonu – doklad06) 
— Léky (cena přímo účtovaných léků – pouze pokud má uživatel 

v parametrech programu nastaveno účtování dokladů 03 –ZUM) 

 
 

6.4.11. Body na pacienta 

 

Sestava zobrazuje součtově hodnoty provedených výkonů na konkrétní pacienty 
za zvolené časové období a pro zvolenou ZP. Hodnota provedené péče na pacienta je 
udávána v bodech, nebo v korunách. Zde je možné se podívat, jak je který pacient „drahý“ 
(jak je nákladná péče na něho). 

V době omezené paušální úhrady na pacienta ze stran ZP jde o velice důležitý 
ekonomický údaj pro ZZ. 
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Sestava obsahuje následující údaje o bodovém čerpání péče na pacienta: 
—  Rodné číslo (pacienta)  
—  Jméno pacienta 
— Odbornost (která odbornost poskytla péči) 
— Počet výkonů (poskytnutých) 
— Body (sumárně za zvolená výběrová kritéria) 
— Cena (péče v Kč) 

 
 Na konci sestavy je souhrnný součtový řádek, který dělá tuto sestavu ještě zají-
mavější z pohledu informační hodnoty. 
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6.4.12. Ceníky ► 

 

Volba je návěštím na podmenu,  které obsahuje čtyři nabídky. 
 Tyto ceníky vypisují formou sestav nejdůležitější údaje z celostátně distribuova-
ných číselníků VZP, které tvoří datový zdroj těchto číselníků. 
 Dále se o těchto cenících zmíníme velice stručně. 
 Sestavy se  ovládají opět  obdobně jako  ostatní sestavy. 

 
 

6.4.12.1. Ceník léků 

Obsahuje tyto údaje: 
1. KÓD - kód léku 
2. NÁZEV LÉKU 
3. DOPLNĚK NÁZVU 
4. CENA MF - doporučená cena MF 
5. MAX. ÚHRADA ZP - kolik hradí VZP 

 
 

6.4.12.2. Ceník IVLP 

 Obsahuje tyto údaje: 
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1. KÓD - kód ivlp 
2. NÁZEV IVLP 
3. DOPLNĚK NÁZVU 
4. CENA MF - doporučená cena MF 
5. MAX. ÚHRADA ZP - kolik hradí VZP 

 
 

6.4.12.3. Ceník Zdrav. materiálu 

 Obsahuje tyto údaje: 
1. KÓD - kód zdr. materiálu 
2. NÁZEV 
3. DOPLNĚK NÁZVU 
4. CENA MF - doporučená cena MF 
5. MAX. ÚHRADA ZP - kolik hradí VZP 

 
 

6.4.12.4. Ceník Výkonů (bodové hodnoty) 

 Obsahuje tyto údaje: 
1. KÓD - kód výkonu 
2. NÁZEV VÝKONU 
3. BODY - hodnota výkonu v bodech 
4. ODBORNOST 
5. ČAS VÝKONU – jak dlouho se pacientovi výkon aplikuje 
6. ČAS NOSITELE –  jaký časový interval se započítává ZZ do vý-

počtu limitace časem (KORKO) 
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6.4.13. Výkazy  ► 

 

Volba je návěštím na podmenu,  které obsahuje čtyři nabídky. 
 Všechny výkazy mají vysokou informační hodnotu a obsahují velké množství 
komplexních spočtených údajů, které dávají dosti podrobný přehled o ekonomické situaci 
ZZ. Jde o důležité sestavy informačně „vytěžující“ veškeré zadané údaje uživatelem do 
systému WIN_REHAB. 
 Tyto sestavy si zaslouží zvýšenou pozornost uživatelů systému. 
 Ovládání se stejné: 

– nejprve pomocí výběrového formuláře si uživatel určí rozsah zpracování 
údajů  

– následuje výpočet a zobrazení ve formulářovém okně s různými mož-
nostmi práce s formulářem pomocí dostupných tlačítek 

– po výběru tlačítka Tisk si opět uživatel vybere typ výstupu 
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6.4.13.1. Výkaz – A(MZ) 1-01 

 Uživatel je nejprve obvyklým způsobem tázán na měsíc a rok začátku vybraného 
období a na měsíc a rok konce vybraného období - tím je definováno období, za které chce 
výkaz sestavit. Po zadání údajů se začne zpracovávat zvolený výkaz. Jde o výkaz "Roční 
výkaz o činnosti oboru rehabilitace". 
 Vlastní zpracování provádí součet všech měsíčních statistik, které spadají do 
stanoveného období. Měsíční statistiky by měly být již vytvořeny při měsíčních uzávěr-
kách za uvedené měsíce. V případě, že některá z měsíčních statistik z nějakého důvodu 
chybí, pak se v tuto chvíli sama spočte a automaticky se započítá do zpracovávaného 
období. 
 Po zdárném ukončení výpočtu (většinou výpočet trvá déle) se objeví formulář se 
spočtenými hodnotami. 
 Pokud uživatel zadal rozsah výpočtu jeden měsíc, je možnost spočtený výkaz 
pomocí tlačítka Oprava ještě dodatečně opravit. Pokud však uživatel zvolil rozsah delší 
než jeden měsíc, tlačítko Oprava na formuláři chybí a výpočet opravovat možné není. 
Z toho vyplývá, že pokud uživatel chce, nebo potřebuje „Roční výkaz o provozu ZZ“ 
opravit nebo změnit, musí tak učinit po jednotlivým měsících. 
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— Výstupem je v tomto případě „téměř originální“ vyplněný výkaz o 
provozu ZZ. Ovšem je třeba si uvědomit, že tento výkaz je pou-
hým podkladem k vypracování originálního ročního výkazu, který 
jediný může ZZ odeslat. 

 

 

6.4.13.2. Výkaz – Evidence pacientů 

 Po výběru tohoto výkazu se ihned začne provádět výpočet, který vytvoří tabulku 
obsahující přehled  o počtu evidovaných pacientů v zdr. zařízení. Evidovaným pacientem 
je pro tento výkaz každý pacient, který má programem vytvořenu vstupní kartu a který 
není vyřazen do archivu. Počet evidovaných pacientů je zobrazen jak sumárně, tak i po 
jednotlivých pojišťovnách, u kterých je pacient evidován. Jak u každé ZP tak i celkový 
počet pacientů je rozdělen do tří údajů:  
 a)  „C“  - celkem evidovaných pacientů  
    z toho  b)  „N“  - neukončeno léčení (na kartě pacienta) 
               c)  „U“  - ukončeno léčení (na kartě pacienta) 

 Tento výkaz dává  přesný přehled o evidovaných pacientech  v zdr. za-
řízení i jejich příslušnost k ZP. 
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6.4.13.3. Výkaz – Ošetření pacientů 

 Po předchozím zadání začátku a konce, pro který se výkaz počítá a kódu zdra-
votní pojišťovny se spočte a zobrazí požadovaný výkaz, který je možné následně pomocí 
tlačítka Tisk vytisknout . Tento výkaz má dvě modifikace podle, toho jestli se zadá kód 
ZP, nebo se potvrdí kód ZP nevyplněný. 
 V prvním případě výkaz obsahuje sumární údaje: 
 a) Odbornost, nebo IČP podle toho, jak je vyplněn parametr "více IČP" (frek-

ventovanější je výpis odbornosti, IČP se vypisuje pouze eviduje-li zdr. zaří-
zení provedené výkony na konkrétní zaměstnance  (tj. má více IČP dělených 
FYZICKY)) 

 b)  Ošetřeno pacientů za období (skutečně  v daném období prošlo nějakou 
léčebnou procedurou) 

 c)  Počet výkonů za provedená ošetření 
 d)  Odpovídající počet bodů za provedená ošetření 

e)  Čas spotřebovaný na dané výkony 
 Výkaz je uzavřen součtovým řádkem za všechny odbornosti, nebo IČP 
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V případě nespecifikování ZP obsahuje výkaz pouze sumární hodnoty za kon-
krétní ZP bez bližšího rozpisu podle odborností, případně IČP. Kromě sumárních hodnot 
za jednotlivé pojišťovny je výkaz opatřen i celkovým součtem za dané období. I tato vari-
anta výkazu obsahuje:  a) Počet ošetřených pacientů 

b) Provedených výkonů 
c) Počet vykázaných bodů za provedené výkony 

d) Čas spotřebovaný na dané výkony 

 

 

 

6.4.13.4. Pracovní výkaz zaměstnanců 

 Po předchozím zadání začátku a konce, pro který se výkaz počítá a kódu pra-
covníka se spočte a zobrazí požadovaný výkaz, který je možné následně pomocí tlačítka 
Tisk vytisknout . Tento výkaz  má dvě modifikace, podle toho, jestli se zadá kód pracov-
níka nebo se potvrdí kód pracovníka prázdný. 
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V prvním případě výkaz obsahuje tyto údaje: 

a)  Výkon 
b)  Počet  provedení  výkonu za dané období 
c)  Sumární počet  bodů za daný výkon v daném období 
d)  Čas spotřebovaný  na  daný výkon 

 Výkaz je uzavřen součtovým řádkem za všechny výkony pro daného pracovníka. 
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 V případě nespecifikování pracovníka, obsahuje výkaz pouze sumární hodnoty 
za konkrétní pracovníky bez bližšího rozpisu za které výkony. Výkaz je zase uzavřen 
součtovým řádkem za všechny pracovníky v sledovaném (zadaném) období. 

 

 Tento výkaz je možné použít jako podklad pro odměňování pracovníků v zdr. 
zařízení, ale pouze za předpokladu, že se důsledně a přesně evidují jednotlivé provedené 
výkony na konkrétní pracovníky. 
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6.4.14. Sumáře ► 

 

 Volba je návěštím na podmenu SUMÁŘE, které obsahuje dvě nabídky. 

 

 

6.4.14.1. Pacient - výkony 

 Tato volba vytvoří na základě výběru pacienta a určení období sumární formulář 
o provedených výkonech pro tohoto pacienta v daném období. Značka (“-S“) upozorňuje 
uživatele, že sumář bodů (cena) je spočten ze všech zaevidovaných výkonů vyjma výkonů 
stornovaných. Na základě této sestavy je možné rekapitulovat práci s pacientem, vytvořit 
vyúčtování pro pojišťovnu (v případě, že by nebylo vyúčtování předáváno na magnetickém 
nosiči, ale na tiskopise "VYÚČTOVÁNÍ PACIENTA") a případně vytvořit sestavu pro 
kontrolní orgány. 
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 Sestava obsahuje údaje nacházející se na vyúčtování. 

 
 

 
 
 

6.4.14.2. Souhrnné výkony 

 Tato volba vytvoří po výběru období a zdravotní pojišťovny sumární sestavu 
všech výkonů i s jejich stavy zúčtování. Na základě této sestavy je možné sledovat ekono-
mickou prosperitu v jednotlivých obdobích a skladbu klientely podle pojišťoven s mírou 
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jejich "zatěžování" zařízení. Tuto sestavu je možné použít jako podklad pro vyplnění 
tiskopisu "SOUHRNNÉ VYÚ ČTOVÁNÍ VÝKON Ů" . 

 
 Tento sumární formulář má ještě několik možností různě seskupovat data. Např 
je možné, pokud ZZ má více odborností, celý sumář seskupit ne podle jednotlivých výko-
nů, ale podle odborností. 
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 Tištěná verze předchozích formulářů: 
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6.4.15. Seznam Pokladních Dokladů 

 Po předchozím zadání období se vytvoří sestava všech evidovaných pokladních 
dokladů za přímo hrazenou zdravotní péči v hotovosti.. Tuto sestavu je možné použít jako 
podklad pro evidenci příjmů z prováděné a evidované zdravotní péče. 
 Volba této sestavy je přístupná pouze v případě, že je v parametrech programu 
nastaven režim přímé úhrady provedené zdravotní péče, tzv. CASH Platby. V opačném 
případě je volba nedostupná. 
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 V tištěné formě sestava neobsahuje pokladní doklady stornované, ale pouze 
platné (vydané).  
 Sestava obsahuje součtové řádky cenové položky částka za jednotlivé měsíce i 
celkovou sestavu .  

 
 

 
 



Stránka: 110 

6.5. ČÍSELNÍKY 

 

 Tato volba menu obsahuje čtrnáct (respektive patnáct – LAN) následujících 
nabídek: 

1. Pošty — číselník pošt 
2. Pojišťovny — číselník kódů zdravotních pojišťoven 
3. Diagnózy — číselník kódů diagnóz 

4. Kódy výkonů  
5. Odbornosti    
6. Placené svátky —  číselník placených svátků - význam pro správný chod 

funkce “OBJEMOVÁ LIMITACE ČASEM“ 
 - tento číselník si musí udržovat uživatel sám 

7. Zaměstnanci — číselník zaměstnanců pracujících v zdr. zařízení 
8. Kalendář — kalendář s jmeninami k jednotlivým dnům v roce 

9. IČP zdravotníka  
10. Indikace —  číselník jednotlivých popisů indikací léčby 
11. Statistika — číselník sledovaných statistických údajů 
12. Náhrady — číselník kódů příčin přímých náhrad zdr. výkonů 
13. Kategorie zdravotníků — číselník kategorie zdravotních pracovníků 
14. Číselníky VZP ► —  návěští na další podmenu s nabídkami číselníků pře-

dávaných VZP 

LAN verze: 
15. Uživatelé —  číselník uživatelů, kteří mají oprávnění přistupovat k úloze 

WIN_REHAB. Vedle jména uživatele a uživatelské skupiny 
se v číselníku udržuje i aktuální heslo 

 Přes toto menu se volí jednotlivé číselníky k dalšímu zpracování. Volba se pro-
vede obvyklým způsobem (viz kap.5.1.). Poté se objeví formulář s funkcemi zvoleného 
číselníku. 
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 Všechny číselníky jsou ve formě listovacího menu, kde jednotlivými volbami 
jsou klíčové údaje zvoleného číselníku. Pod oknem s tímto menu je otevřen informační 
řádek, kde se průběžně mění a vypisují popisy aktuálních voleb z číselníku. Okno 
s dostupnou nabídkou je nadepsáno údajem, jehož hodnoty se v menu nabízejí jako volby. 
Spodní informační řádek je také nadepsán údajem, který uživateli říká, jaká volba je vy-
brána. Ve spodní části formuláře číselníku jsou čtyři funkční tlačítka, jimiž se celý číselník 
ovládá. 
 Jsou to tlačítka s těmito významy: 

1. Prohlížet — zobrazení (VIZ) údajů položky číselníku, která je právě vybrá-
na. Objeví se  okno “PROHLÍŽENÍ“, ve kterém nelze žádný 
údaj změnit, lze si ho jen prohlédnout a ukončit prohlížecí okno 
kliknutím myši zpět do číselníku, nebo vybráním přístupného 
tlačítka změnit akci s vybraným údajem z prohlížení na akci 
odpovídající stisknutému tlačítku (Opravit, Vymazat nebo Při-
dat nový záznam). 

2. Opravit —  oprava údaje číselníku, který je právě vybrán. Ovládání i maska je 
stejné jako v případě "PROHLÍŽENÍ", jen s tím rozdílem, že jsou 
editované údaje dostupné k opravě (což při prohlížení nebyly). 
Zároveň se ve spodní části editačního okna objevila tři nová tla-
čítka, která do této doby „spala“. Jde o příkazová tlačítka, pomocí 
nichž se uživatel rozhodne, jak naloží s editovanými údaji. Jde o 
tlačítka: 

a) Ulož – uloží natypovaná data do souboru a zůstane aktivní editační 
okno pro další práci 

b) Stornuj –  natypované údaje budou ignorovány a uživatel může pro-
vést editaci znovu 

c) Uzavři –  stisk tohoto tlačítka bude mít za následek uzavření editačního 
okna buď automaticky, v případě, že nedošlo v editačním okně 
k žádným změnám, nebo v případě změn bude uživatel dotá-
zán, co se má se změnami stát. Zda se mají uložit, nebo ignoro-
vat. 

 

3. Přidat — přidá údaj do číselníku. Přidání se provádí stejným editačním ok-
nem (formulářem) jako Oprava jen s popiskem akce "PŘIDÁNÍ". 
Zde uživatel vyplní požadované údaje a ukončí PŘIDÁNÍ stejně 
jako v případě Opravy. V případě Přidávání údaje není aktivní tla-
čítko Uzavři. Aktivní jsou pouze tlačítka Ulož a Ignoruj, která sa-
ma uzavřou editační okno.  
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4. Vymazat — vymaže všechny údaje, které se vztahují k vybrané volbě 
v číselníku, samozřejmě po předchozím potvrzení „mazací“ ak-
ce uživatelem. 

 Pokud se pod oknem s jednotlivými hodnotami číselníku nachází tlačítko „Hle-
dej“, může uživatel v menu vyhledávat i pomocí napsaného textu (celého, nebo částečné-
ho) do editačního pole, které se objeví po stisku tlačítka „Hledej“. Vyhledávání přes toto 
editační pole je vyhledáváním kontextovým, tzn. při každém zapsaném znaku dojde 
k vyhledání odpovídajícího záznamu a přesunu kurzoru na tento záznam. Uživatel píše 
vyhledávaný text a systém automaticky hledá. 
 

 

6.5.1. Pošty 

 
 Číselník pošt se skládá z okna „výběrového“ a informačního výpisu. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — PSČ 
— informační výpis obsahuje údaj — POŠTA ke zvolenému PSČ 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ   zobrazený vstupní formu-
lář obsahuje tyto údaje: 

1. PSČ 
2. POŠTA 

 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o údaje (pošty), které uživatel při své 
práci potřebuje a v číselníku chybí. 

 Rychlé (kontextové) vyhledávání je v tomto číselníku podporováno (je možné 
vyhledávat podle PSČ i MĚSTA - přímým zadáním) 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat — výmaz údaje 
Přidat —  přidání nového údaje 
Opravit  —  oprava vybraného údaje 
Prohlížet — prohlížení vybraných údajů 

v samostatném okně 



Stránka: 113 

 
 

6.5.2. Pojišťovny 

 Číselník obsahuje údaje o zdravotních pojišťovnách. Skládá se z okna výběrové-
ho i okna informačního. 

-  ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD POJIŠŤOVNY (v číselné i znakové podo-
bě) 

- v informačním okně, které je v tomto číselníku totožné se editační maskou,  jsou vypiso-
vány všechny ostatní údaje (viz níže) 

 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupní 
masce s těmito údaji: 

1.  KÓD POJIŠŤOVNY - číslicově 
2.  ZKRATKA pojišťovny 
3.  IČO (IČZ) pojišťovny 
4.  HODNOTA BODU, kterou nabízí zvolená pojišťovna 
5.  SMLOUVA -  zde si uživatel uvádí, zda s danou pojišťovnou má podepsa-

nou smlouvu nebo ne (A/N) 
6.  NÁZEV POJIŠŤOVNY - plný název pojišťovny, kterým se pojišťovna pre-

zentuje 
7.  ULICE 
8.  PSČ 
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9.  POŠTA - údaj 7.- 9. udávají adresu pojišťovny 
10.  KÓD BANKY - kód banky, u které má zdr. pojišťovna otevřen účet 
11.  NÁZEV BANKY - název peněžního ústavu zdr. pojišťovny 
12.  ČÍSLO ÚČTU - č. účtu vybrané zdr. pojišťovny 
13.  ZASTOUPENÍ - statutární zástupce zdr. pojišťovny 
14.  TELEFON 
15.  FAX - údaj 14.- 15. udávají spojení na pojišťovnu 

 Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další průběžně vznikající zdr. 
pojišťovny a tlačítkem Opravit   opravovat a tím udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 

Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 
 

6.5.3. Diagnózy 

 Číselník obsahuje údaje o diagnózách podle mezinárodní klasifikace nemocí - 
platí celosvětově. Číselník se skládá z okna výběrového i okna informačního. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD DIAGNÓZY 
- v informačním okně je vypisován údaj - NÁZEV DIAGNÓZY 

 

 Akce PŘIDÁNÍ nebo OPRAVA hlásí, že tato akce není oprávněná, neboť jde o 
číselník s celorepublikovou platností, který má právo upravit jen k tomu kompetentní 
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orgán. Přesto je možné se vstupním formulářem pracovat v obou případech. Pro prohlížení 
slouží volba PROHLÍŽENÍ . Vstupní formulář pracuje s těmito údaji: 

1. DIAGNÓZA 
2. POHLAVÍ 
3. VĚK OD 
4. VĚK DO 
5. STATISTICKÁ KLASIFIKACE 
6. POPIS 
7. ZNAK PRO * DIAGNÓZY („hv ězdičkové“) 

 Ovšem Opravovat stávající údaje se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k 
poškození funkčnosti systému (narušení datové integrity). Na tuto skutečnost je uživatel 
při práci s tímto číselníkem upozorněn varovným hlášením. Viz obr. 

 

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku podporováno (vyhledává  se podle kó-
du přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravit  —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 

 Vstupní formulář je podmnožinou struktury celostátně distribuovaného číselníku 
"Mezinárodní klasifikace nemocí verze 9", který je předáván VZP, a který ve volbě 
8. Zavedení číselníků je přehrán do systému WIN_REHAB (viz kap. 7.6.8. a 4.6.). O 
tomto číselníku najdete podrobnější informace v materiálu "Datové rozhraní Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR - číselníky ". 
 
 

6.5.4. Kódy výkonů 

 Číselník obsahuje údaje o používaných kódech zdravotních výkonů - platí celo-
republikově. Číselník se skládá z okna výběrového i okna informačního. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD VÝKONU 
- v informačním okně je vypisován údaj - POPIS VÝKONU 
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 Akce PŘIDÁNÍ nebo OPRAVA hlásí, že tato akce není oprávněná, neboť jde o 
číselník s celorepublikovou platností, který má právo upravit jen k tomu kompetentní 
orgán. Přesto je možné se vstupním formulářem pracovat v obou případech. Pro prohlížení 
slouží volba PROHLÍŽENÍ . Vstupní formulář pracuje s těmito údaji: 

1.  VÝKON 
2.  BODY -  účtovaná hodnota výkonu v bodech (čistá cena výkonu + režijní 

náklady dle skupiny poskytovatele) 
3.  PR. NÁKLADY - přímé náklady na zdr. výkon 
4.  ČAS  NOSITELE -  čas, který se započítává poskytovateli  na provedení 

výkonu pacientovi (tento čas se počítá do objemové li-
mitace časem) 

5.  ODBORNOST VÝKONU 
6.  ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL 
7.  CENA MATERIÁLU 
8.  OMEZENÍ MÍSTEM 
9.  OMEZENÍ - omezení výkonu frekvencí provedení na pacienta 
10.  KATEGORIE ÚHRADY 
11.  ČAS VÝKONU  - čistý čas provedení výkonu u pacienta 
12.  CENA VÝKONU (BODY) - čistá cena výkonu v bodech 
13.  POM. CENA  MAT. 
14.  NÁZEV výkonu 
15. VYSVĚTLIVKY K VÝKONU  
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 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další výkony a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 

 Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
 Vstupní formulář je podmnožinou struktury celostátně distribuovaného číselníku 
"Seznam zdravotních výkonů ", který je předáván VZP, a který ve volbě 8. Zavedení čísel-
níků je přehrán do systému WIN_REHAB (viz kap. 7.6.8. a 4.6.). O tomto najdete 
podrobnější informace v materiálu "Datové rozhraní Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR - 
číselníky ". 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravit  —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
 
 

6.5.5. Odbornosti 

 Číselník obsahuje údaje o možných odbornostech, které bude brát VZP v úvahu - 
platí celorepublikově. Číselník se skládá z okna výběrového i okna informačního. 

 - ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD ODBORNOSTI 
 - v informačním okně je vypisován údaj - NÁZEV ODBORNOSTI  
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 Akce PŘIDÁNÍ nebo OPRAVA hlásí, že tato akce není oprávněná, neboť jde o 
číselník s celorepublikovou platností, který má právo upravit jen k tomu kompetentní 
orgán. Přesto je možné se vstupním formulářem pracovat v obou případech. Pro prohlížení 
slouží volba PROHLÍŽENÍ . Vstupní formulář pracuje s těmito údaji: 

1.  KÓD SMLUVNÍ ODBORNOSTI PRACOVIŠT Ě 
2.  NADŘAZENÁ ODBORNOST 
3. NÁZEV SMLUVNÍ ODBORNOSTI PRACOVIŠT Ě 
4.  PAUŠÁL ZA LÉČIVA NA DEN V HOSPITALIZACI 
5.  PAUŠÁL ZA LÉČIVA V AMBULANCI NA JEDNO OŠET ŘENÍ 
6.  PAUŠÁL ZA LÉČIVA V AMBULANCI NA 1000 VYKÁZANÝCH 

BODŮ 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další výkony a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 

 Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Vstupní formulář je podmnožinou struktury celostátně distribuovaného číselníku 

"Seznam odborností ", který je předáván VZP, a který ve volbě 8. Zavedení číselníků je 
přehrán do systému WIN_REHAB (viz kap. 7.6.8. a 4.6.). O tomto číselníku získáte 
podrobnější informace v předávaném materiálu VZP "Datové rozhraní Všeobecné zdra-
votní pojišťovny ČR - číselníky" . 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz (nedoporučuje se) 
Přidat —  přidání (nedoporučuje se) 
Opravit  —  oprava (nedoporučuje se) 
Prohlížet —  prohlížení 
 

 

6.5.6. Placené svátky 

 Číselník obsahuje údaje o placených svátcích - důležité pro správné určení pra-
covních dnů při výpočtu "OBJEMOVÁ LIMITACE ČASEM"  (viz kap. 7.11.10). 
 Číselník placených svátků se skládá z okna výběrového a okna informačního. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - DATUM SVÁTKU 
- v informačním okně je vypisován údaj JMÉNO SVÁTKU  
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 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ   zobrazená maska obsahuje 
tyto údaje: 

1. DATUM SVÁTKU 
2. JMÉNO SVÁTKU 

 Číselník je nutné přes tlačítko Přidat průběžně doplňovat o další svátky, které v 
číselníku chybí. 

Rychlé vyhledávání v tomto číselníku není podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 
 

 

6.5.7. Zaměstnanci 

 Číselník obsahuje údaje o pracovnících. Číselník se skládá z okna výběrového i 
okna informačního. 
- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD ZAM ĚSTNANCE 
- v informačním  okně je vypisován údaj - TITUL,  PŘÍJMENÍ a JMÉNO  zaměstnance 
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 V tomto případě je okno informační shodné s oknem editačním (jeho funkce jsou 
popsány v kapitole 7.6.) 
 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  zobrazená maska obsahuje 
tyto údaje: 

1. KÓD ZAM ĚSTNANCE - povinný 
2. RODNÉ ČÍSLO 
3. DATUM NAROZENÍ 
4. TITUL 
5. PŘÍJMENÍ - povinný 
6. JMÉNO 
7. IČP (ČÍSLO PRACOVIŠTĚ NA KTERÉ ZAM ĚSTNANEC PATŔÍ) 
8. ODBORNOST ZAMĚSTNANCE 
9. PRACOVNÍ ÚVAZEK 
10. KATEGORIE ZAM ĚSTNANCE 
11. VÝKONY, KTERÉ M ŮŽE PRACOVNÍK PROVÁD ĚT 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další výkony a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 

Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 
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6.5.8. Kalendář 

 Číselník obsahuje údaje o celoročním kalendáři. Číselník se skládá z okna výbě-
rového a informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — DATUM  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — JMÉNO  které slaví tento den svátek 

(jmeniny) 

 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. DATUM — den v roce 
2. JMÉNO — jméno slavící tento den jmeniny (dle běžného kalendáře) 
Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další údaj (více dnů rok však větši-

nou nemívá – nemá smysl), nebo tlačítkem Opravit  upravit údaje o oslavenci.  
Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku samozřejmě jako ve většině ostatních 

podporováno. 
Tento číselník se uplatňuje při spuštění úlohy, kde je uživatel vyzván, aby zkont-

roloval správné datum – jde pouze o podpůrný číselník. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidávat —  přidání  
Opravovat —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 
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6.5.9. IČP zdravotníka 

 Číselník obsahuje údaje o IČP zdravotnických zařízeních. Číselník se skládá z 
okna výběrového i okna informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — IČP  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — ZAŘÍZENÍ – bližší popis zdr. zařízení 

 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. IČP ZDR. ZAŘÍZENÍ  
2. ODBORNOST — odbornost tohoto zdr. zařízení 
3. ZAŘÍZENÍ — popis zdr. zařízení 
4. ODDĚLENÍ — oddělení odpovídající IČP 
5. ADRESA – ULICE 
 - PSČ 
 - MĚSTO 
6. ZÁSTUPCE — statutární zástupce 
7. SMLOUVA OD 
8. SMLOUVA DO 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další IČP a tlačítkem Opravit  
udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 
 Tento číselník se uplatňuje při kontrole (pokud ji má však uživatel zapnutou) při 
typování dokladů 06, kde jsou podle tohoto číselníku kontrolovány zadávané údaje o 
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žadateli zdr. péče pro pacienta. Tento číselník si musí uživatel udržovat sám přes níže 
uvedená tlačítka. Pokud však volba kontroly IČP zapnuta v parametrech úlohy není, pak 
zůstává tento číselník v úloze WIN_REHAB neaktivní a není tudíž potřeba ho plnit ani 
udržovat. 

Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 

 

6.5.10. Indikace 

 Číselník obsahuje uživatelem připravené údaje o často zapisovaných indikačních 
údajích při vyšetření pacienta a následném zápisu zjištěných skutečností do chorobopisu. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - NÁZEV (krátká identifikační popiska) 
- v informačním okně je vypisován údaj - POPIS podrobný textový popis 

 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1. NÁZEV 
2. POPIS - popis 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další výkony a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 
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 Tento číselník se uplatňuje hlavně při zápisech do chorobopisu pacienta, nebo 
potažmo při vytváření tiskopisu – NÁLEZ Pacienta. Pomocí dříve předem připravených 
textů je možné urychlit vyplnění chorobopisu při vyšetření. Tento číselník si udržuje uži-
vatel sám podle vlastních potřeb přes níže uvedená tlačítka. Pokud však uživatel nepotře-
buje vyplňovat chorobopis pacienta (kartu), pak je zbytečné tento číselník naplňovat. 

Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  

Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 
 

6.5.11. Statistika 

 Číselník obsahuje údaje o skupinách nemocí pro potřeby statistiky. Číselník se 
skládá z okna výběrového i okna informačního. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD SKUPINY (v římském číslování) 
- v informačním okně je vypisován údaj - NÁZEV SKUPINY sledovaných nemocí 

 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupní 
masce s těmito údaji: 

1. KÓD SKUPINY - římsky 
2. SKUPINA - popis 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další výkony a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 

Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  
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Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 

 
 

6.5.12. Náhrady 

 Číselník obsahuje údaje o příčinách povinných náhrad za provedenou zdravotní 
péči - platí celorepublikově. Číselník se skládá z okna výběrového i okna informačního. 

- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD NÁHRADY 
- v informačním okně je vypisován údaj - POPIS NÁHRADY 

 

 Akce PŘIDÁNÍ nebo OPRAVA hlásí, že tato akce není oprávněná, neboť jde o 
číselník s celorepublikovou platností, který má právo upravit jen k tomu kompetentní 
orgán. Přesto je možné se vstupním formulářem pracovat v obou případech. Pro prohlížení 
slouží volba PROHLÍŽENÍ . Vstupní formulář pracuje s těmito údaji: 

1. KÓD NÁHRADY 
2. PRIORITA NÁHRADY 
3. NÁZEV NÁHRADY 
4. SUBJEKT NÁHRADY 
5. VYSVĚTLENÍ 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další náhrady a tlačítkem Opra-
vit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 
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 Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
 Vstupní formulář je podmnožinou struktury celostátně distribuovaného číselníku 
"Náhrady za zdravotní péči ", který je předáván VZP, a který ve volbě 8. Zavedení číselní-
ků je přehrán do systému WIN_REHAB (viz kap. 7.6.8. a 4.6.). O tomto číselníku získáte 
podrobnější informace v materiálu "Datové rozhraní Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR - 
číselníky". 
 
 

6.5.13. Kategorie zdravotníků 

 Číselník obsahuje údaje o kategoriích zdravotních pracovníků, které se vyskytují 
na ročním výkaze A(MZ) 1-01. Číselník se skládá z okna výběrového i okna informačního. 
- ve výběrovém okně se vypisuje údaj - KÓD  
- v informačním  okně je vypisován údaj – POPIS 

 

 Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  zobrazená maska obsahuje 
tyto údaje: 

1. KATEGORIE ZDRAVOT. PRAC 
2. NÁZEV KATEGORIE 

 Číselník je možné přes tlačítko Přidat doplnit o další zaměstnance a tlačítkem 
Opravit  udržovat aktuální stav tohoto číselníku. 
 Rychlé vyhledávání je v tomto číselníku podporováno. 
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6.5.14. Číselníky VZP ► 

 

 Volba skrývá podmenu ČÍSELNÍKY , které obsahuje čtrnáct voleb. 

 Tyto číselníky jsou všechny předávány VZP a jsou závazné s celorepublikovou 
platností do vydání číselníků nových aktualizovaných, o kterých musí VZP včas informo-
vat. 
 Přes toto menu se volí jednotlivé číselníky k dalšímu zpracování. Volba se pro-
vede obvyklým způsobem (viz kap. 5.1.). Poté se objeví obrazovka s funkcí zvoleného 
číselníku. 
 Všechny číselníky jsou ve formě listovacího menu, kde jednotlivými volbami 
jsou klíčové údaje zvoleného číselníku. Pod oknem s tímto menu je otevřen informační 
řádek, kde se průběžně mění a vypisují popisy aktuálních voleb z číselníku. Okno 
s dostupnou nabídkou je nadepsáno údajem, jehož hodnoty se v menu nabízejí jako volby. 
Spodní informační řádek je také nadepsán údajem, který uživateli říká, jaká volba je vy-
brána. Ve spodní části formuláře číselníku jsou čtyři funkční tlačítka, jimiž se celý číselník 
ovládá. 
 Jde o naprosto stejný systém práce jako v dosud probraných číselnících, proto již 
dále nebude popisován.  
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 Pro ilustraci je uveden jeden obrázek – číselník léků: 

 

  
 

6.5.15. Uživatelé -LAN 

Číselník obsahuje údaje o uživatelích programu WIN_REHAB. Číselník se sklá-
dá z okna výběrového a informačního. 

— ve výběrovém okně se vypisuje údaj — UŽIVATEL  
— v informačním okně jsou vypisovány údaje — UŽIVATEL  (viz výše) 

UŽIVATEL. SKUPINA ke zvolenému 
uživateli 
HESLO  
Potvrď Heslo  

V tomto případě je okno informační shodné s oknem editačním (jeho funkce jsou 
popsány v kapitole 5.3.) 

Při akci PŘIDÁNÍ, OPRAVA nebo PROHLÍŽENÍ  se pracuje ve vstupním 
formuláři s těmito údaji: 

1.   UŽIVATEL —  uživatelské jméno 
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2.  UŽIVATEL. SKUPINA —  skupina uživatelů, přes kterou se řídí úroveň 
oprávnění k jednotlivým funkcím programu 

3.   HESLO - přístupové heslo uživatele do programu 
4.   Potvrď Heslo - v případě zadání nebo změny hesla se musí zadané heslo 

verifikovat (potvrdit) 

 

Číselník je možné tlačítkem Přidat doplnit o další uživatele (smí pouze uživatel 
ve skupině „Admin“), nebo tlačítkem Opravit  upravit údaje, které uživatel při své práci 
potřebuje a v číselníku chybí nebo jsou chybně.  

Rychlé vyhledávání  je v tomto  číselníku samozřejmě jako v ostatních podporo-
váno (vyhledává  se podle uživatele přímým zadáním). 

Funkce s tímto číselníkem: Vymazat —     výmaz  
Přidat —  přidání  
Opravit  —  oprava  
Prohlížet —  prohlížení 
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6.6. ZMĚNA HESLA - LAN 

 Pomocí této funkce si může každý uživatel bez rozdílu příslušnosti k uživatelské 
skupině změnit svoje přístupové heslo k programu WIN_REHAB. 

 

 Nové heslo zadá uživatel do pole Zadej Heslo a v poli Potvrď heslo zadáním 
stejného údaje svoje zadání ověří. Pokud tyto dva údaje nebudou totožné, je na to uživatel 
upozorněn a uložení zadaných údajů se neprovede. Uložení zadaných údajů se provede 
tlačítkem Uložit, nebo Konec formuláře s následným potvrzením změny údajů. 
 Změnu hesla jinému než vlastnímu uživateli může provést pouze uživatel ze 
skupiny „Admin“ pomocí číselníku Uživatelé, kde editací pole Heslo u vybraného uživate-
le provede změnu (zapomene-li uživatel svoje heslo). 
 
 
 

6.7. SLUŽBY 

 

 Tato volba menu obsahuje devět nabídek. 
 Jde o funkce, které pomáhají udržet integritu dat a pomáhají zajistit spolehlivost 
programu WIN_REHAB . 
 Jednotlivé volby provádějí následující akce: 
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6.7.1. Archivace Souborů 

 

 - tato volba zajistí zarchivování všech databázových souborů nalézajících se v 
systému na disketu (diskety), nebo zvolený datový nosič. Pro tuto archivaci se využívá 
externí program, který soubory nejen zarchivuje ale i zkomprimuje. 
 Před vlastní archivací je nutné si vybrat disketu (datový nosič), na kterou se bude 
archivace provádět - zajistí se správným výběrem z menu. Archivace souborů je umožněna 
i na pevný disk, na kterém je nainstalován program WIN_REHAB. Archivní soubor se 
ukládá do podsložky aktivního adresáře \KOPIE, odkud může být v případě potřeby pou-
žit. 
 Po stisku (kliknutím) tlačítka „A:\“ se bude provádět archivace na zvolenou 
disketu. V případě žádosti o další disketu se plná disketa vymění za prázdnou a stiskne se 
libovolná klávesa. ARCHIVACE skončí tím, že systém provede INICIALIZACI  a že se 
vrátí zpět do hlavního formuláře. 

!!! ARCHIVACI   je důležité pravidelně provádět z důvodů uchování "čerstvého" stavu 
dat mimo systém. Frekvenci ARCHIVACE musí zvolit uživatel podle 
rozsahu svých dat. Jedině v případě prováděné ARCHIVACE je možné 
obnovit ztracená nebo jinak poškozená data! 

 
 

6.7.2. Obnova Souborů 

 - tato volba obnoví poškozené soubory ze souborů ARCHIVOVANÝCH  nalé-
zajících se na disketě (datovém nosiči), případně na pevném disku v podadresáři \KOPIE. 
Pro tuto OBNOVU se využívá externí program, který soubory obnoví. 

 

Před vlastním OBNOVOVÁNÍM je nutné si vybrat disketu (datový nosič), z kte-
ré se bude OBNOVA provádět (případně pevný disk, kde je uložena archivace) - zajistí se 
správným výběrem z menu. Vlastní obnova požaduje vložení správné diskety. 
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 Po odsouhlasení se bude provádět vlastní OBNOVA, která si bude sama řídit 
žádostmi u obsluhy vkládání příslušných disket se správnými čísly (pouze je-li archivová-
no na diskety). Po ukončení vlastní OBNOVY souborů se automaticky spustí funkce RE-
INDEXACE  souborů (viz kap. 7.7.3.). O všech těchto akcích je uživatel informován na 
monitoru příslušnými zprávami. Správné ukončení OBNOVY se projeví návratem do 
základního formuláře. 

POZOR ! :  OBNOVU provádět pouze v případě poškození dat, protože bezvýznamné 
provádění funkce bude mít za následek ztrátu některých dat. Obnovuje se 
vždy do stavu, který je na archivním médiu (tzn. do stavu, který byl v době 
ARCHIVACE a ten je vždy starší než stav aktuální, který se tím starším 
přepíše).  

 O tomto úskalí je uživatel informován hláškou dříve, než je mu umožněn 
výběr disku, ze kterého chce obnovovat (viz obr.) 

 

 

 

6.7.3. Reindexace – Údržba dat 

 - tato volba zajistí nové vytvoření vyhledávacích tabulek (souborů) pro soubory 
databázové. Spustí se výběrem z menu a prováděné akce informativně vypisuje na obra-
zovku. 
POUŽITÍ  :  V okamžiku, kdy uživatel zjistí, že údaje, které v počítači určitě jsou, se 

začínají nenacházet, může to být známka poškozených vyhledávacích tabu-
lek. Potom je nutné provést Reindexaci – Údržbu dat. Většinou se tím pro-
blém odstraní. Neodstraní-li se, teprve pak volat odbornou pomoc. 
K poškození vyhledávacích tabulek nejčastěji dochází, když program 
WIN_REHAB nebyl standardně a řádně ukončen (výpadek proudu, zaseknu-
tí PC a následné vypnutí počítače, atd.) 

 Na konci funkce reindexace se provede opětná INICIALIZACE  prostředí, tím 
se zaručí správné nastavení relací a oblastí pro otevřené soubory a připraví úloha k dalšímu 
používání. 
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6.7.4. Kontrola dat 

 - tato funkce zajistí logicko-formální překontrolování všech údajů v datových 
souborech a nalezené nesrovnalosti vypíše do formuláře, odkud je možné tyto informace 
vytisknout na tiskárnu. 
POUŽITÍ  :  Provádí se před MĚSÍČNÍ UZÁV ĚRKOU  (Měsíčním zúčtováním prove-

dených výkonů pro ZP). Tím se minimalizují chyby v předávaných dávkách. 
V případě výskytu chyb je možné je ještě odstranit a pro měsíční uzávěrku 
mít údaje v pořádku. 

 Pokud uživatel tuto funkci nepoužije, nic se neděje, protože funkce měsíční 
uzávěrka disponuje stejnými kontrolními mechanizmy a potencionálně chyb-
ná data do zpracování vůbec nepustí, ale to je provedeno až při vlastní uzá-
věrce a uživatel je informován, která data byla ze zpracování vyřazena a 
proč. 

 
 

6.7.5. Limitace frekvence 

 - tato funkce provede kontrolu limitace frekvence provádění výkonů u jednotli-
vých pacientů. Částečně je tato kontrola limitace frekvence hlídána přímo při zadávání 
výkonů, respektive jejich počtu provedení. V případě překročení  je uživatel ihned infor-
mován. Ovšem tato kontrola při zadávání se týká pouze denní limitace a limitace za delší 
časové období se v tuto chvíli nehlídá (je-li nějaká), protože by odpovídající kontrola byla 
neúměrně dlouhá a zdržovala by  uživatele při zadávání. 
 Komplexní a kompletní kontrola limitace frekvence je prováděna pouze touto 
funkcí, která vytváří ze svého zpracování protokol o případech překročení zákonné limita-
ce frekvence.  
 Doporučuji provádět tuto funkci každý měsíc před prováděním měsíčních uzávě-
rek společně s funkcí - 4. Kontrola dat z důvodů možnosti opravy případných nesrovna-
lostí ještě před uzávěrkami. 
 V případě, že u některého pacienta dojde k překročení tohoto limitu frekvence a 
uživatel bude chtít výkony pacienta předat v nezměněné formě, tak samozřejmě může a 
uzávěrkové zpracování mu tyto výkony zúčtuje (nevyloučí je). Může se stát, že v takovém 
případě ZP nadlimitní výkony odmítne uhradit. 

 
 

6.7.6. Integrita datových souborů 

V této verzi programu není tato funkce dostupná. Dostupnost a práce s touto 
funkcí bude až ve verzi následující. 
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6.7.7. Inicializace Prostředí 

- tato volba zajistí opětovné výchozí nastavení všech relací, otevře soubory 
v nastavených oblastech a provede inicializační kontroly. Touto volbou je možné odstranit 
nenadálé problémy, které vzniknou náhodnou chybou a pak se opakují „nevysvětlitelné“ 
chyby. Tato volba provede totéž, jako ukončení a opětovné spuštění programu, což větši-
nou problémy vyřeší. 
 
 

6.7.8. Export/Import 

- tato volba zajistí bezproblémový přenos dat mezi jednotlivými počítači, které 
nejsou ve společné datové síti. Používá se převážně k přenosu dat z detašovaného praco-
viště na „hlavní“ počítač, kde jsou dělány uzávěrky s vyúčtováním ZP. 

Dokáže přenést nová data o pacientech a nezúčtované doklady z „detašovaných“ 
počítačů do datového centra. Přičemž zajistí, aby se exportovala pouze data nová a do 
centrálního úložiště nepronikla data duplicitní.  

Tato funkce nemůže z principu sloužit k „synchronizování“ datových prostředí 
jednotlivých počítačů na jednotlivých pracovištích, protože jsou přenášena (exportována) 
pouze data nová (uživatelem zadaná) a to ještě s jistým výběrem, aby exportní soubory 
byly minimální a tím se maximálně omezila možnost vzniku duplicit. 

Pokud by snad uživatel potřeboval synchronizovat datová prostředí na různých 
počítačích, může k tomu použít funkce Archivace a Obnova (při obnově dat doporučuji 
obzvláště velkou obezřetnost, protože budou obnovována aktuální data daty z archivního 
média, kde by při bezmyšlenkovitém provádění funkce mohlo dojít k přepsání daty starými 
a tím ke ztrátě aktuálních dat. 
 

 

6.7.8.1. Export dat 

 Pomocí této volby se vytváří „exportní“ soubor s přenášenými daty na počítači, 
ze kterého uživatelsky zadaná data potřebujeme přenést na „hlavní“ počítač ke zpracování. 
 Uživatel nejprve vybere z nabídky, která uživatelsky zadávaná data chce přenést 
na „hlavní“ zpracovatelský počítač. Může vybírat pouze z karet, chorobopisů, nezúčtova-
ných výkonů a evidovaných tiskopisů. Ostatní soubory z výše uvedených důvodů 
přenášet nelze. 
 Následně, po výběru souborů k přenosu, vybere ještě, kam má být exportní sou-
bor uložen (disketa, flashdisk apod.). Na takto vybraném a nahraném médiu exportní 
soubor přinese k „hlavnímu“ zpracovatelskému počítači, kde provede IMPORT (nahrání) 
přenášených dat). 
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6.7.8.2. Import dat 

 Pomocí této volby se provádí nahrání „exportního“ souboru z „detašovaného“ 
počítače do „hlavního“ počítače, kde se provádí zpracování a vyúčtování provedených zdr. 
výkonů pro ZP. 
 Zpracování probíhá obráceně než při vytváření exportního souboru, tzn., že se 
nejprve určí magnetické medium a vybere složka s umístěným exportním souborem  a 
následně po jeho automatickém nahrání do pomocného adresáře uživatel vybere, které 
z přenášených souborů, chce zařadit do datového prostředí na „hlavním“ (zpracovatel-
ském) počítači. 
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 Po výběru dat k přenosu a spuštění vlastního nahrání souborů tlačítkem Import  
bude prováděno vlastní nahrávání s přísnou kontrolou na možnou duplicitu přenášených 
údajů. 

 

 Při nakládání s přenášenými možnými duplicitními údaji bude nutná aktivní 
součinnost uživatele, aby rozhodl, zda duplicitními údaji bude možné přepsat aktuální 
data, nebo zda možné duplicitní údaje budou z přenosu na „hlavní“ počítač vyloučeny. 
Problém a zodpovědnost uživatele je v tom, že duplicita údajů může být absolutní (např. 
karty na exportním i importním PC jsou plně totožné) – zde je jedno, zda duplicitní údaje 
vynechávám, nebo jimi přepisuji údaje na importním PC. Shoda může být však také pouze 
částečná (např. karta pacienta může být shodná pouze částečně) – zde je již zásadní rozdíl 
v tom, zda bude údaj přepsán, nebo nebude vůbec exportován. 
 Rozhodování o způsobu práce v případě takových možných stavů je řízeno kvali-
fikovanými odpověďmi na signalizované a popisované kolizní stavy pomocí následujícího 
formuláře: 
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 Pro snížení rizika možných duplicit, nebo přepsání údajů v „hlavním“ počítači 
údaji z exportního PC doporučuji tuto funkci používat střídmě (1x měsíčně) a pokusit se 
omezit na exportním PC možnost exportu stále stejných dat dokola. U výkonů je toho 
možné dosáhnout tak, že se vždy po úspěšném exportu dat na „hlavní“ PC provede měsíční 
uzávěrka a tím se nezúčtované výkony převedou na zúčtované a protože se přenáší pouze 
nezúčtované výkony, zamezí se tak jejich opětovnému přenášení. 
 V případě, že uživatel neví jak optimálně tuto funkci používat doporučuji kon-
zultaci s autorem, která by měla vést k nastavení nejoptimálnějšího způsobu práce a ochra-
ny zadaných dat. 
 

 

6.7.9. Převod dat z DOS verze 

- tato funkce má za úkol bezchybně převést data z předchozích DOSových verzí 
programu REHAB do datového prostředí programu WIN_REHAB. Je kladen důraz na 
100% převod dat tak, aby v žádném případě nedošlo k nějaké ztrátě. 

Vedle všech uživatelem zadaných dat o pacientech (karty, chorobopisy, tiskopi-
sy) a evidovaných zdr. výkonech jsou převáděny i číselníky ve kterých můžou být uživate-
lem udělány změny odrážející nějaká místní, nebo smluvní specifika. 

 

 
 

6.8. NASTAVENÍ 

 

Tato volba menu obsahuje dvě nabídky. 
 
 

6.8.1. Nastavení Datumu 

 Pomocí této volby vyvoláte příkaz operačního systému, kterým nastavíte systé-
mové datum. Systémové datum je důležitou součástí nastavení systému, neboť jsou právě 
od tohoto datumu odvozovány některé důležité údaje a často je právě systémové datum 
předvoleno ve vstupních formulářích jako aktuální hodnota datumu. 
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6.8.2. Parametry Úlohy 

 Tato volba se stane přístupnou po zadání příslušného HESLA . Toto heslo se 
nastavuje právě pomocí této funkce, takže uživatel musí bezpodmínečně heslo znát, aby se 
dostal k možnosti si toto heslo změnit. Tento systém neumožní přístup k heslům nikomu, 
kdo není oprávněn (znalostí správného hesla). 

 
 Tato volba umožňuje nastavit, případně změnit relativně stabilní údaje týkající se 
zdravotnického zařízení, které celý systém využívá ve svých funkcích. Zápis se provádí 
pomocí vstupního formuláře, který je rozdělen na čtyři karty. 
 

1. karta – Identifikační údaje – obsahuje: 
1. IČZ — jde o identifikační číslo zdravotního zařízení 

- uvádí se při každém styku se zdravotními pojišťovnami - určeno ZP 
- musí být vyplněno 

2. IČP— identifikační číslo pracoviště v rámci jednoho IČZ - přiděluje ZP pro 
identifikaci jednotlivých dokladů (kdo ošetřil pacienta). V případě, že 
ZP toto číslo nepřidělila, pak je nutné vyplnit údajem IČZ. 

 - musí být vyplněno 
3. IČO— identifikační číslo organizace (přiděluje Český statistický úřad, pří-

padně  úřad živnostenský) 
4. Název rehabilitačního zařízení — pro automatizovaný styk s vnějším oko-

lím 
5. Statutární zástupce — pro automatizovanou práci s tiskopisy 
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6. Adresa rehab. zařízení— pro automatizovaný styk s vnějším okolím. Do ad-
resy adresáta patří ještě ULICE a PSČ s místem 
pošty (vyplní samo podle PSČ). Tato adresa je tak-
též použita všude tam, kde se adresa uvádí (např. 
při tisku faktur) 

 - ulice — viz výše 
 - PSČ —  viz výše 
 - město —  viz výše 
7. Základní odbornost —  odbornost patřící k IČZ (bude se vyskytovat v záhla-

ví dokladu "Vyúčtování výkonů") 
8. Kód okresní pobočky VZP — údaj důležitý pro automatizované předávání 

výkonů na magnetickém médiu 
9. Variabilní symbol —  v případě vystavení poštovní poukázky je třeba mít 

jednoznačný údaj, podle něhož se pozná druh platby. 
Vyplňovat podle zvyklostí zařízení.. 

10. Přístupové heslo k programu  
—  tímto údajem se mění přístupové heslo, které je nutné 

na začátku úlohy zadat. V případě síťové verze není 
tento parametr přístupný (nemá smysl – přístup je ří-
zen přes oprávnění a hesla jednotlivých uživatelů) 

11. Přístupové heslo k parametrům programu  
—  tímto údajem se duplicitně chrání přístup 

k parametrům programu, aby nikdo neoprávněný 
nemohl údaje změnit (důležité pro automatizované 
vyúčtování se ZP) 
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2. karta – Zúčtovací a Statistické údaje – obsahuje: 
1. Verze datového prostředí pro doklady 06 a 03 – tyto dvě hodnoty jsou uži-

vatelsky nepřístupné a mění se vždy 
na základě provedené změny DR 
autorem. Slouží pro správné účto-
vání ZP. 

2. Název banky —  údaj potřebný pro tisk faktur 
3. Kód Banky — viz výše 
4. Číslo účtu — viz výše 
5. Konstantní symbol — důležité opět pro správné vytvoření faktur. 
6. Variabilní symbol — viz výše 
7. Informa ční řádek na vydané faktuře – slouží pro dodatečnou řádkovou in-

formaci na vydaných fakturách přes 
tento program 

8. Přímá úhrada – CASH – pomocí této volby se řídí zapnutí/vypnutí režimu 
přímé úhrady (CASH) za poskytnutou zdravotní 
péči. 

9. Cena bodu při CASH platbě —  zde udá uživatel hodnotu bodu, kterou mů-
že přepočítávat bodovou hodnotu provede-
ného výkonu na hodnotu peněžní. Pokud 
bude mít uživatel oceněny jednotlivé výko-
ny individuálně, bez ohledu na bodovou 
hodnotu jednotlivých výkonů, pak není ten-
to údaj důležitý. 
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10. Poslední č.d. –  poslední vydané číslo pokladního dokladu za hotovostní 
platbu zdr. péče. Číslování pokladních dokladů probíhá  au-
tomaticky a není vhodné do něho zasahovat. 

11. Číslo poslední dávky — číslo poslední předané dávky, při předávání dávek 
k zúčtování ZP. Při automatizovaném předávání 
výkonů na magnetickém médiu si toto číslo udržu-
je systém sám. Uživatel naplní pouze poprvé podle 
skutečnosti 

12. Číslo posledního dokladu — číslo posledního předaného dokladu, při pře-
dávání dokladů k zúčtování ZP. Při automati-
zovaném předávání výkonů na magnetickém 
médiu si toto číslo udržuje systém sám. Uži-
vatel naplní pouze poprvé podle skutečnosti. 

13. Maximální počet dokladů v dávce— uživatel si určí konstantu, kterou říká, 
kolik jednotlivých dokladů bude ob-
saženo v jedné dávce. Rozsah od 1 do 
999. Velmi malá konstanta neúměrně 
zvýší počet předávaných dávek a vel-
ká nese riziko, že nebude-li dávka při-
jata pro jeden špatný doklad, nebudou 
s ním v té dávce přijaty ani doklady 
ostatní. Doporučení: 250-300 

14. Verze nahraných číselníků — číslo poslední (aktuální) verze nahraných 
číselníků v systému. VZP každé nové pře-
dané číselníky označí novým vyšším čís-
lem - systém tuto hodnotu udržuje sám 
(uživatel ji naplní pouze poprvé) 

15. Bezpečnostní kopie ze dne — informativní údaj o posledním provedení 
bezpečnostní kopie – nelze měnit 

16. Aktuální licence programu —  informativní údaj o aktuální licenci pro-
gramu WIN_REHAB – nelze měnit 
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3. karta – Typ zařízení – obsahuje: 
1. Druh poskytované zdr. péče  

— A/H (ambulantní/hospitalizační) - důležitý údaj 
pro automatizované předávání provedených výko-
nů ZP (pro správné zpracování předávaných údajů) 

2. Pomocná tabulka —  (A/N) – udává, zda se bude vytvářet pomocná ta-
bulka udávající vztah VÝKON-ODBORNOST-
DIAGNÓZA, pro pozdější využití při evidenci vý-
konů 

3. Dávkové zpracování — zde si uživatel určí, zda chce dávkově (hromadně) 
zpracovávat (zadávat) provedené výkony. Po vy-
plnění hodnotou „A“ bude při evidenci výkonů 
k dispozici kalendář, přes který může uživatel pro-
vést hromadné zadání výkonů pro vybrané dny ka-
lendáře. Velice rychlý a efektivní způsob zadávání 
výkonů, pokud se opakují stále stejná schémata 
ošetřování pacientů. 

4. Zúčtovávané typy dokladů  
— zde se za sebou vypisují kódy účtovávaných do-

kladů podle číselníku kódů oddělených jednou 
mezerou (např. 01-vyúčtování výkonů, 03- zvlášť 
účtovaná léčiva a prostředky zdravotnické techni-
ky (ZUM), 06-poukaz na ošetření) 

5. Test IČP v dokladu 06 na číselník  
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—  Při evidenci údajů z dokladu 06 (žádanky o ošetře-
ní) je nutné zadat i  IČP žadatele, pokud je tento 
parametr nastaven na „A“, pak při zadávání tohoto 
IČP dochází ke kontrole na číselník (předpokládá 
to ovšem mít tento číselník IČP odkazujících zdr. 
zařízení naplněn) 

6.  IČZ má smluvně více odborností 
—  parametr určuje, zda je pro zdr. zařízení smluvně 

určeno více odborností, to je zda zdr. zařízení mů-
že vykazovat jako hlavičkovou odbornost jinou 
odbornost než jaká je uvedena pro IČZ. Tomu od-
povídá parametr "A", nebo mezera " ". Bude-li 
uvedeno "N", pak se "hlavičková" odbornost ne-
bude používat. 

—  V případě nastavení parametru na "A" dojde k to-
mu, že při měsíční uzávěrce bude každá "hlavič-
ková" odbornost mít svou vlastní dávku. 

7.  V rehab. Zařízení více IČP – dělí se —-  parametr určuje, zda zdr. zařízení 
používá více IČP (pracovišť). 
Jestliže ano, jak jsou pracoviště 
dělena: 

a)  FYZICKY  - pracoviště jsou od sebe fyzicky oddělena a každé má 
své IČP 

b)  ODBORNOSTNĚ - použije se tehdy, chce-li uživatel zúčtovávat 
výkony podle IČP za podmínky, že IČP v zařízení je jednoznačně 
určeno odborností. Obdobný význam má i parametr A (Ano). V 
tomto případě se na konci vstupního formuláře objeví zadání vazby 
ODBORNOST↔↔↔↔IČP. Takto je možnost zaevidovat až 3 různé 
odbornosti (IČP). Má význam, vyžaduje-li ZP vykazování podle 
odbornosti a pro tyto odbornosti v zařízení přidělila IČP. 

c)  Není - v zdr. zařízení není více IČP - je pouze jedno. 
8.  Další IČP   — 2. IČP— další IČP, které IČZ používá 
 — 2. Odbornost — odbornost druhého pracoviště 
 — 3. IČP — třetí používané IČP 
 — 3. Odbornost — k třetímu IČP odpovídající odbornost 
9. Kód převládající odbornosti u prováděných výkonů  

—  převládající odbornost, která se bude vyskytovat u jednotli-
vých výkonů na "Vyúčtování výkonů" 

— pro usnadnění evidování výkonů, se bude předepisovat 
10. Kód převládající ZP u pacientů— pro usnadnění vypisování ZP - systém 

bude předepisovat u ZP tento kód 
11. Časový limit —  časový limit v hodinách na jeden celý pracovní úvazek, na 

kterém se zařízení dohodlo s ZP (např. 8,5; 10; 12 hod.) 
12. V Kalendářních/Pracovních dnech 
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— (K/P) - zde se uvede v jakých dnech je časový li-
mit dohodnut (většinou to bude v pracovních 
dnech)  

— význam taktéž jako v předchozím bodě pro správ-
né určení "OBJEMOVÉ LIMITACE ČASEM" 
(KORKO)  

13. Počet pracovníků (pracovních úvazků) 
—  zde se uvede přesný počet pracovních úvazků (i 

desetinné číslo), které ZP přiznala zařízení pro vý-
počet "OBJEMOVÉ LIMITACE ČASEM" 

 

 

4. karta – Různé – obsahuje: 
1. Statický hromadný předpis výkonů  

— uživatel si může zde zadat výkony, které se mu boudou 
automaticky předepisovat do odpovídajícího místa na 
kartě pacienta při zadávání karty nového pacienta. Tím 
může uživatel zrychlit natypování karty nového pacien-
ta, pokud by u většiny pacientů zapisoval předpis stále 
stejných výkonů. Využití této funkce může pouze 
usnadnit v některých případech práci, ale její využití 
není nezbytné, proto je v záložce různé.  

  Další podobná nastavení mohou v průběhu času přibý-
vat a právě zde je pro ně místo. 

2.  Z předepsaných výkonů umožnit editaci pouze výkonům odpovídajícím 
odbor. Přihlášeného uživatele -LAN 
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— v případě LAN verze programu je touto volbou umož-
něno řídit vypisování výše uvedených (předepsaných) 
výkonů podle přihlášeného uživatele a jemu přiřazené 
odbornosti v číselníku uživatelů. 

3. Defaultní nastavení pro tisk bloku chorobopisu 
 — zde si uživatel může přednastavit výchozí nastavení pro 

tisk bloku chorobopisu, aby si nemusel stále vybírat 
z několika nabídnutých možností a aby měl vždy při-
praveno „své“ nastavení nabízených voleb. Zrychluje to 
práci při tisku bloku chorobopisu 

4.  Posun tisku v tiskopisech ve vertikálním směru (v mm) 
 — uživatel si může nastavit vertikální posunutí tisku 

vzhledem k hornímu okraji papíru. Tím může elimino-
vat různé nastavení umístění prvního tiskového řádku, 
které může být u každé použité tiskárny různé. Tím si 
zajistí správné vepisování textů do zvolených papíro-
vých tiskopisů. 

5.  Tlačítko INDIKACE p řejmenovat na 
 — pokud uživatel má potřebu si přejmenovat funkční tla-

čítko „Indikace“ z formuláře chorobopisu, pak si zde 
může zvolit nový název, který dle jeho názoru lépe ko-
responduje s funkcí spojenou s tímto tlačítkem. 

 
 Pohyb a práce se vstupním  formulářem jsou stejné jako ve všech ostatních 
editačních formulářích (viz kapitola 5.3.) 
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6.9. NÁPOVĚDA 

 

Tato volba menu obsahuje tři nabídky. 
 
 

6.9.1. Vyvolání – F1 

Tato nabídka spustí nápovědu k programu WIN_REHAB . Tuto nápovědu je 
možné spustit kontextově (k prováděné akci, nebo zobrazenému formuláři) přímo pomocí 
„horké“ klávesy F1. Tento způsob spouštění nápovědy (helpu) je standardizován pro 
všechny úlohy pracující pod operačními systémy WINDOWS a ani v tomto programu se 
její používání nikterak neliší od zažitých zvyklostí. Použitá nápověda je typu html, což 
umožnilo autorům programu použít ve vlastním textu nápovědy i obrázky, které lépe a 
názorněji dokumentují popisovaný problém. 

 
 

6.9.2. Obsah – CTRL+F1 

Touto volbou se spustí stejná nápověda jako v předchozím popisovaném bodě, 
pouze s tím rozdílem, že nejsou zobrazeny jednotlivé položky rejstříku nápovědy, ale je 
zobrazen celý kompletní obsah  nápovědy. Z obsahu si pak uživatel může vybrat konkrétní 
kapitolu, případně její podkapitoly. 

 
 

6.9.3. O Aplikaci 

Touto volbou se zobrazí základní informace o typu aplikace, její verz, verzi Da-
tového Rozhraníi, autorovi a případně kontaktu na něho. 
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