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IS GALEN – hlavní výhody programu 

  

 přehledná a intuitivní správa kartotéky pro celkové zjednodušení 

administrativy  

 stálý přístup k datům: v ordinaci, doma, i na tabletu  

 automatická aktualizace programu při spuštění v řádu několika 

vteřin  

 automatizované zálohování dat - cloud  

 bezobslužné nahrávání nových číselníků bez čekání  

 přehledný modul pro správu vyúčtované péče pojišťovnám, 

včetně možnosti oprav dokladů  

 automatické načítání laboratorních výsledků přímo do programu  

 elektronické žádanky s vybranými laboratořemi  

 přehledný systém hotovostních plateb a závazků  

 modul pro evidenci předepsané medikace  

 podpora elektronického receptu - eRecept  

 podpora elektronické komunikace - eZpráva  

 podpora elektronické neschopenky - eNeschopenka  

 náhled na příbalové letáky léků - SPC  

 modul pro plánování prohlídek a očkování  

 objednávací systém včetně možnosti objednávání pacientů přes 

web  

 automatické ukládání vytvořených záznamů bez nutnosti 

potvrzování  
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SPUŠTĚNÍ PROGRAMU  

  

Obrázek 1: přihlášení uživatel 

Postup krok za krokem:  

1. Program Galen spustíme standardním způsobem, např. dvojklikem myši na 

ikonu na ploše.  

 

 

2. V přihlašovacím okně v části „Uživatel“ je třeba zadat uživatelské 

(přihlašovací) jméno a v poli heslo přihlašovací heslo uživatele.  

3. Před spuštěním programu se zobrazí dialogové okno s potvrzením role 

uživatele (např. lékař může být registrovaný na více pracovištích, sestra x 

recepce, lékař x administrátor). Kliknutím na vybranou roli se spustí 

program.  

4. V případě, že přihlašovaný uživatel není zadán v systému jako odpovědný 

lékař (nevykazuje svoje výkony pro pojišťovnu – např. sestra) a současně je 

na daném pracovišti více odpovědných lékařů, je uživatel vyzván, aby určil, 

pod kterým odpovědným lékařem bude pracovat. Pokud pak bude tento 

uživatel vykazovat výkony pro pojišťovnu, ve statistikách budou tyto výkony 

zobrazovány u lékaře, který byl při přihlašování vybrán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: výběr odpovědného lékaře 
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5. Po otevření programu se zobrazí okno s výběrem činností, ke kterým má 

uživatel přístup. V závislosti na roli a přístupových právech uživatele nemusí 

toto okno obsahovat všechny zobrazené oddíly. Nejčastěji používaný oddíl 

bude Ordinace, který umožňuje běžnou administrativní práci s pacientem. 

Na ikonu Ordinace stačí jednou kliknout myší. Při otevření programu je 

tlačítko Ordinace zvýrazněno, takže stačí potvrdit spuštění jen klávesou 

Enter.  

 

Obrázek 3: základní moduly pracoviště 

6. Pokud se přihlášený pracovník potřebuje přepnout do jiné role (např. na jiné 

pracoviště), nemusí vypínat a zapínat program, ale v tomto základním menu 

klikne do pravého horního rohu a vrátí se zpět na okno s Výběrem pracoviště 

a výběrem Odpovědného lékaře.  

7. Heslo je uživateli přiřazeno administrátorem systému. Po úvodním 

přihlášení se doporučuje heslo změnit. Výběru hesla je třeba věnovat 

velkou pozornost. Mělo by být dostatečně silné, tj. dlouhé alespoň 8 znaků 

s velkými a malými písmeny a alespoň jednou číslicí, popř. s dalšími znaky, 

jako jsou *,-. Rozhodně nedoporučujeme znaky s českou diakritikou. Změnu 

hesla provedeme v modulu Ordinace stisknutím klávesy F2 -> zabezpečení. 

8. Z důvodu úspory místa program nemá ikonky na minimalizaci a maximalizaci 

programu. Program se zminimalizuje jednoduše tak, že se klikne na ikonku 

Galenu dole na stavové liště Windows. Zmenšení okna programu se 

provede tak, že se 2x klikne nahoře na lištu programu (např. v okně Ordinace 

na nápis Kartotéka – jen ne na žádnou ikonu). Maximalizace okna programu 

se provede úplně stejně.  
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MODUL ORDINACE   
V tomto modulu probíhá 90% práce lékaře s programem. Pracuje se zde se 

zdravotnickou dokumentací pacientů. Zde se zapisují dekursy, anamnézy, 

vyšetření, očkování, vystavují recepty, neschopenky, vyplňují formuláře, vykazují 

výkony pro pojišťovnu, …  

Modul se spouští kliknutím na ikonu v základním menu, 

popř. stisknutím klávesy Enter hned po přihlášení. Po 

otevření modulu se zobrazí kartotéka s ikonami 

nejdůležitějších funkcí:  

 

V levé části panelu je zobrazeno vše, co se týká vybraného pacienta. Tj. 

vybranému pacientovi je možné vykázat výkon, předepsat lék, objednat ho, 

popřípadě vypsat žádanku aniž bychom museli otevírat dekurs pacienta. Ikona 

Kartotéka (ALT+K) slouží k návratu do kartotéky z otevřeného pacienta.  

V pravé části panelu je zobrazeno vše, co se týká uživatele. Ikona  slouží 

pro návrat do menu Modulů.   

Ikona  slouží k individuálnímu nastavení programu přihlášeného uživatele. 

V menu Nastavení lze přepnout z dlaždicového zobrazení seznamů na řádkové 

zobrazení. V menu Zabezpečení lze měnit uživatelské heslo. Systémové informace 

jsou údaje určené pro technickou podporu. Menu Přístroje umožňuje nastavit 

komunikaci s externími aplikacemi a přístroji.  

 

 

 

Pod těmito ikonami je zobrazeno jméno přihlášeného uživatele, IČP a odbornost 

pracoviště a jméno odpovědného lékaře (tj. lékaře, který je vykonavatelem 

zadávaných výkonů).  

Pod hlavním panelem se nachází panel určený pro přidání pacienta do kartotéky, 

filtrování kartotéky (podrobné nebo základní) a pro přepínání mezi kartotékou 

a archívem.  
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Číslo na konci řádku (před ikonou filtru) znamená počet záznamů, zde tedy počet 

pacientů v kartotéce. Pokud je použit filtr, zobrazuje počet vyfiltrovaných záznamů.    

Založení karty pacienta - pojištěnce 

1. Nového pacienta lze založit kliknutím na ikonu  , která se 

nachází nad kartotékou.  

2. Otevře se formulář pro zadání údajů nového pacienta (Zobrazený formulář 

je určen pro praktiky a pediatry, specialisté na něm nebudou mít okno s registrací 

pacientů). 

3. Zde se vyplňují potřebné údaje. Minimálně je třeba zadat číslo pojištěnce, 

příjmení, jméno, pojišťovnu a druh pojištění. Číslo pojištěnce se píše bez lomítka. 

Pokud je zadáno ve správném tvaru, automaticky se doplní datum narození. První 

písmeno Jména a Příjmení se píše automaticky velké.  

4. U praktických lékařů, pediatrů, gynekologů je třeba vyplnit i stav 

registrace, popř. datum registrace.  

5. Nový pacient se automaticky uloží při vrácení se do kartotéky, popř. 

pokračováním práce např. psaní v dekursu.  

6. Pokud chce uživatel přidání pacienta zrušit, klikne na ikonu 

vpravo nahoře. To mu umožní opustit formulář zadání pacienta bez uložení a 

návrat do hlavního menu programu.  

7. Správnost zadaných údajů je možné zdarma zkontrolovat oproti 

Centrálnímu registru pojištěnců.  

Poznámka: Již uloženou kartu je možné při otevření Identifikace volně editovat. Jedinou výjimku 

tvoří změna pojišťovny a změna rodného čísla. Protože zde může být další vazba, např. na 

doklady, je třeba kliknout na tlačítko.  

Obrázek 4: založení karty pojištěného pacienta 
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Potřebné údaje je pak možné změnit v nabídnutém formuláři. Důležité je vybrat 

období, od kterého bude změna provedena a poté ve vlastnostech vybrat, jaká 

změna bude provedena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení karty nepojištěného pacienta (samoplátce, příp. 

novorozenec)  

1. Nového pacienta lze založit kliknutím na ikonu , která se 

nachází nad kartotékou.  

2. Protože pacient nemá identifikační číslo pojišťovny, vyplní se pouze 

datum narození. V závislosti na datu narození se zobrazí tlačítko Samoplátce 

případně Novorozenec (u pacientů mladších než 1 měsíc).  

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na tlačítko Samoplátce / Novorozenec bude automaticky vygenerováno 

Číslo pojištěnce. Rozdíl mezi samoplátci a novorozenci je ve vykazování výkonů. 

Samoplátci nemůže být vykázán výkon, veškeré účtování za ošetření se realizuje 

přes příjmové doklady. Novorozenci lze výkony vykazovat, ale tyto nejdou do 

dávky. Do dávky se dostanou až po přidělení RČ, tedy po provedení Změny údajů 

Obrázek 5: založení karty nepojištěného pacienta 
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pojišťovny a zadání standardního čísla pojištěnce a pojišťovny. Po zadání je jak 

novorozencům, tak samoplátcům přidělena fiktivní pojišťovna 999.  

Vyhledání pacienta  
1. Pro vyhledání pacienta je možné použít několik způsobů. Nejjednodušší 

je prostě začít psát příjmení nebo rodné číslo. Pokud je kursor v kartotéce, 

program čeká, co uživatel udělá. Pokud začne psát písmena, automaticky se spustí 

vyhledávání dle příjmení, popř. po mezeře pokračuje ve vyhledávání i podle jména. 

Pokud začne psát číslice, program vyhledává dle rodného čísla. V obou případech 

si otevře vyhledávací okénko a v něm zobrazuje zapisovaný text.    

2. Hledat pacienta je možné také tak, že se klikne myší na ikonku 

filtru a hledaný text se zapíše přímo do vyhledávacího okénka.  

Podrobný filtr 

3. Pokud je potřeba detailnější hledání pacienta, klikne se na ikonu 

Podrobný filtr, kde lze ve formuláři zvolit kritéria vyhledávání. Poté se vyhledávání 

spustí tlačítkem Aplikovat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6: podrobný filtr pro vyhledávání v kartotéce 
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Čekárna  
Pokud chce lékař vidět pouze pacienty, které má v čekárně, použije 

funkci Čekárna. Pacienty, kteří čekají na ošetření, vybere do čekárny 

např. sestra, která v kartotéce u vybraného pacienta  

klikne na ikonku . Lékař si pak nezobrazuje celou kartotéku, ale ikonou se 

přepne do zobrazení pouze takto vybraných pacientů. Pacienta lze naopak z 

čekárny odebrat kliknutím na ikonu.  

Archív  
Pacienta je možné zařadit do archívu tak, že na něj v kartotéce klikneme pravým 

tlačítkem myši. Objeví se menu „Převést pacienta do archivu“, na které klikneme 

již levým tlačítkem myši. V následujícím dialogu je možné doplnit poznámku k 

archivaci. Přeřazení pacienta do archívu potvrdíme tlačítkem OK. V případě 

registrace archivovaného pacienta u praktického lékaře provede program 

automaticky jeho odregistraci.  

Více pacientů lze označit buď pomocí tlačítka CTRL, kdy držím toto tlačítko a 

kliknutím na pacienta přidávám dalšího pacienta mezi označené. Pokud mám 

souvislou skupinu pacientů, stačí kliknout levým tlačítkem myši na prvního 

pacienta, držet tlačítko Shift a kliknout na posledního pacienta ve skupině. Tím se 

označí všichni pacienti mezi těmito dvěma. Pak stačí kliknout na kohokoliv v této 

skupině pravým tlačítkem myši a dát Archivovat.   

Archív pacientů je možné si prohlížet kliknutím na ikonu .  
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SPODNÍ MODRÁ LIŠTA 

 

Obrázek 7: spodní modrá lišta 

Dekurs 
Zápis dekursu a tisk lékařské zprávy U vybraného pacienta v kartotéce klikneme 

dole na liště na tlačítko  

    

U pacientů, kteří již v ordinaci byli a mají v dekursu 

záznam, je pod nápisem Dekurs uvedeno datum poslední návštěvy.   

Dekurs je zobrazen jako nekonečný papír, po záznamech se dá rolovat. Poslední 

záznam je dole. Okno dekursu je rozdělené na dvě části. Do levé části se pod datum 

a volitelně diagnózy píše vlastní text dekursu, v pravé části se zobrazují formuláře, 

jako je např. medikace, žádanky, neschopenky apod.   

Zkratky a formátování v dekursu 
V programu není nadefinována žádná předvolená šablona dekursu, nicméně program 

umí zkratky nejčastějších slov. Tj. pokud na začátku odstavce uživatel napíše sub 

a dá mezerník, program napíše Subjektivně:, obj -> Objektivně:, záv -> Závěr:, ter -

> Terapie:, dop -> Doporučení: a nál -> Nález. Důležité je, aby tyto zkratky byly na 

začátku odstavce a byla za nimi mezera. Pokud je potřeba v dersu zvýraznit důležitou 

informaci, tak za použití „uvozovek“.  

V pravé části jsou pak zobrazeny vyplňované formuláře. Slouží zároveň jako odkazy, 

kliknutím na ně se lze dostat do příslušného formuláře. V případě medikací a formulářů 

je možné tyto odkazy použít i na přetažení a tím zkopírování do dnešního záznamu.  

Lékařskou zprávu je možné vygenerovat na základě zapsaných dekursů kliknutím na  

ikonu  a poté na ikonu . Nabídne se formulář, ve kterém je možné 

vybrat období, ze kterého mají být dekursy použity. Standardně je toto období 

nastaveno na dnešní den. Po jeho vybrání je zobrazen text lékařské zprávy, který je 

možné dále upravovat a formátovat. Tento text se při vytištění zároveň ukládá, takže 

lékař má zaevidováno, jakou zprávu tiskl. (Celkové přehledy možno nalézt v Historii pacienta -

> Vytištěno) 
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Obrázek 8: lékařská zpráva 

Předdefinované texty - fráze 
Pokud lékař píše několikrát denně stejné texty, je možné si tyto texty uložit a jednoduše 

je vkládat tam, kam je třeba. Tyto texty nadefinujeme v oddílu Nástroje, který najdeme 

na úvodní obrazovce programu.   

Použití frází 

Fráze je možné vyvolat v textu dvojím způsobem. Asi nejjednodušší je napsat 

prvních pět znaků z názvu fráze. Program sám nabídne tuto frázi k použití:  

  

 

 

 

Druhý způsob je kliknout do textu pravým tlačítkem myši a vybrat fráze, popř. 

rovnou použít klávesovou zkratku Ctrl+mezerník. Pak je třeba vybrat frázi ze 

seznamu.  

Kopírování textu předchozí návštěvy V případě, že lékař potřebuje zkopírovat text 

některé z předchozích návštěv, klikne do vybrané návštěvy a následně na ikonku 

„Kopírovat“  , která se objeví na jejím pravém konci. Celý text této návštěvy se 

zkopíruje do dnešního dekursu, kde s ním je dále možné pracovat standardním 

způsobem.  

  

Zadání výkonů pro pojišťovnu  
Doklady pro pojišťovny vykazujeme pomocí tlačítka, které se 

nachází v kartotéce nad pacientem, popř. na kartě pacienta.  

U praktických lékařů se typ dokladu váže na registraci pacienta, tj. pokud je výkon 

vykazován u registrovaného pacienta, otevře se ambulantní doklad, v případě 

neregistrovaného pacienta doklad nepravidelné péče.  



 
14 

 

 

V levé části je vidět seznam dokladů, otevřených i vykázaných u daného pacienta. 

Výkon je vždy vystavován pro určité období. Standardně se při otevírání dokladů 

nabízí ten měsíc, ve kterém je výkon vykazován. Pokud je to výkon z jiného období, 

je třeba kliknout na tlačítko „Nový doklad“ vlevo nahoře. Prostřední část formuláře 

slouží k vlastnímu vyplnění dokladu. Do hlavičky dokladu přijde rodné číslo 

pacienta, který je vidět nahoře, pojišťovna pacienta a druh péče jsou zobrazeny v 

pravé horní části formuláře spolu s IČP a odborností lékaře. Zbývá vyplnit Hlavní 

diagnózu, popř. vedlejší, popř. náhrady a mohou se vyplňovat už vlastní výkony. 

Diagnózu lze napsat přímo kódem nebo ji vybrat ze seznamu kliknutím na černé 

tlačítko +. Tento seznam obsahuje nejen číselník MKN110, ale i seznam trvalých, 

popř. předchozích diagnóz, či seznam diagnóz dle kategorií.  

  

Obrázek 9: výběr diagnózy 

Po vyplnění hlavičky se zadávají vlastní výkony. Stačí jen kliknout na kurzorovou 

šipku dolů a otevře se nový výkon s dnešním datem. Datum lze přepsat, ale pouze 

datem v daném měsíci.  

Je možné zapsat pouze ten výkon, který má lékař nasmlouván a je zadán v 

seznamu výkonů daného IČP v organizační struktuře. Výkon lze opět pouze zapsat 

kódem nebo vybrat ze seznamu. Další možností je vybrat výkon (y) ze seznamu 

přednastavených šablon výkonů. Tyto šablony se definují v menu Nástroje v sekci 

Šablony výkonů.   
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V případě, že lékař potřebuje vykázat ZUM, klikne na tlačítko Z+, které je na konci 

řádku s výkony. Toto tlačítko se objevuje pouze u výkonů, ke kterým lze dle 

metodiky ZUM vykázat. Daný ZUM je třeba vybrat z otevřeného seznamu. 

Doporučuje se zkontrolovat množství ZUMu. Obdobně lze vykázat cesty v 

návštěvní službě. Po zadání kódu cest (01150 apod.) je třeba kliknout na tlačítko 

C+. Špatně zadané výkony je možné smazat tak, že kliknutím myši se výkon vybere 

a následně smaže kliknutím na červený křížek vpravo nahoře nad výkony. ZUM a 

cesty je třeba mazat kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný záznam a 

následně kliknout levým tlačítkem myši na nápis Smazat položku.   

Pokud specialista potřebuje vykázat doklad vyžádané péče, klikne vpravo nahoře 

na ikonu „Vyžádaná péče“ a otevře se nový doklad s hlavičkou pro zadání 

odesílajícího lékaře. Zde je třeba zadat IČP odesílajícího lékaře a jeho odbornost 

(tyto 2 položky jsou povinné). Také je možné vybrat lékaře ze seznamu lékařů, 

který si lékař nadefinuje v 

Nástrojích. K tomu  

 

 

 

slouží políčko žádající lékař. Po zadání jména lékaře program doplní jeho IČP a 

odbornost. Při zadávání jména není nutné vyplnit celé jeho jméno. V případě 

zapsání jen začátku příjmení program buď dá na výběr z možností, nebo rovnou 

doplní celé jméno (pokud je tam již jediný s tímto začátkem příjmení).  

  

Pro pojišťovnu VZP platí, že odesílající lékař musí být smluvní lékař této 
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pojišťovny. Pokud jeho IČP není na seznamu žadatelů, pojišťovna výkon 

neproplatí. Program pro tuto pojišťovnu automaticky hlídá, zda odesílající lékař je 

v tomto seznamu. Tento seznam je možné si prohlédnout, popř. v něm  vyhledávat 

informace kliknutím na ikonu vedle IČP.  

V případě chybně vykázaného ambulantního dokladu namísto dokladu 

nepravidelné péče je možné typ tohoto dokladu změnit v sekci vyúčtování volbou 

Změna typu.  

  

Vystavení a vytištění receptu / odeslání eRecept  

Lék předepíšeme kliknutím na ikonu , kterou najdeme v modulu Ordinace 

buď přímo nad vyznačeným pacientem v kartotéce, nebo při otevřené kartě 

pacienta nad jakýmkoliv modulem kromě Prohlídek. Poté se otevře formulář pro 

zadání medikací. 



 
17 

 

Tento formulář je rozdělen do 4 základních oddílů. V levém horním se nacházejí 

číselníky. Jako první bývá zobrazena historie. Je vidět, jaké léky byly kdy 

pacientovi předepsány, a pouhým přetažením vybraného léku lze předepsat nový 

recept. Kromě toho je hned vedle Historie záložka Číselník, která obsahuje přehled 

všech léků. Standardně je nastaven přehled 

všech léků hrazených pojišťovnou, ale je 

možné se přepnou do číselníku SÚKLu. Jako 

poslední je záložka s trvalými medikacemi 

pacienta. Pod tímto oknem je pole s 

ekvivalenty vyznačeného léku. V pravém 

spodním rohu jsou zobrazeny informace o 

vybraném léku. Pokud ho lékař chce 

předepsat, klikne na tlačítko Předepsat a 

vybraný lék se zařadí mezi předepsané léky v 

pravém horním rohu. Zobrazeny jsou tak, jak 

budou na receptu. Pokud se lékař bude chtít 

dozvědět o léku nějaké bližší informace, klikne 

na tlačítko Informace a zobrazí se mu 

informace o léku firmy PharmData. Podmínkou 

je připojení na internet.   

  

Informace o lécích nemusí obsahovat jen SPC, ale i obrázek balení léku, popř. 

krátké informace. Okno s informacemi se zavře po kliknutí na tlačítko OK. 

Předepsané recepty lze pak vytisknout kliknutím na ikonu tiskárny v pravém horním 

rohu. Pokud je potřeba předepsaný lék smazat, v okně předepsané léky se klikne 

na vybraný lék pravým tlačítkem myši a pak na nápis Smazat medikace. Pokud je 

to jediný lék na receptu, smaže se i recept. Mohou se tak mazat i starší recepty. 

Napřed je třeba kliknout na datum, kdy vznikly, a tím se přenesou zpět do okénka 

Předepsané recepty. Tam už je lze smazat standardním postupem. 
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Trvalé léky lze vybrat kliknutím na ikonu Trvalé. Jsou to ty léky, které jsou uvedeny 

v anamnéze jako trvalé.  

Receptář slouží k předepisování magistraliter. Nejdříve je třeba 

magistraliter zadat pomocí tlačítka . V otevřeném formuláři je nutné 

zadat název magistraliter a následně text, který se bude tisknout na 

recept. Ze zadaných formulářů je pak možné vypisovat recepty již 

standardním způsobem.  

  

Poznámka: Pokud uživatel potřebuje předepsat pouze duplikáty medikací, ani 

nemusí opouštět dekurs a otevírat okno s medikacemi. Stačí pouze myší uchopit 

vybraný lék ze seznamu medikací v levém sloupci a přenést ho do dnešního 

záznamu.  

  

 

 

V pravé horní části se nachází jak ikony tisku a exportu receptu do PDF, tisku 

rozpisu medikace, tak možnost odeslání jako eRecept (nutná dodatečná 

konfigurace a také osobní  

kvalifikovaný certifikát uživatele).   

Vystavení žádanky 

Žádanky uživatel najde pod ikonou . Zde si můžeme vybrat, zda chce psát 

klasickou žádanku (např. poukaz K, FT, FTDP, Z, …) nebo návrh (např. na 

lázeňskou péči), popř. vyplnit různé tiskopisy (např. Hlášení ošetřujícího lékaře, 

Posudek o zdravotní způsobilosti apod.). Na záložce Časté jsou nejčastěji 

uživatelem používané formuláře.  
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Formuláře jsou zobrazeny ve své grafické podobě, takže uživatel vidí, kam co na 

formuláři přesně vyplňuje. To, co lze předvyplnit z karty pacienta, je již 

předvyplněné.  

  

Do žlutých políček lze zapisovat. Pokud potřebuje vybrat z číselníku, klikne na 

černé plus.  

Poznámka:  K duplikování předchozí žádanky pacienta lze použít stejnou metodu 

jako u receptů. Tj. žádanku lze metodou drag and drop (levé tlačítko myši se 

stiskne nad ikonou minulé žádanky, tlačítko se nepustí a přesune do dnešního 

záznamu. Teprve tam se tlačítko myši pustí. Pozor – kliknutím na název se 

žádanka otevře, zkopíruje se kliknutím a tažením ikony žádanky .  
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Vystavení a vytištění neschopenky / odeslání eNeschopenka  
Ikona pro vystavení neschopenky se nachází na kartě Dekurs. Po 

kliknutí na tlačítko Nový vlevo nahoře se založí nová neschopenka.   

 

Pokud neschopenku lékař nevystavuje, ale pouze pacienta přebírá do péče, 

zaškrtne políčko Převzít do péče. Vyplní číslo neschopenky. V adrese pacienta je 

předvyplněna kontaktní adresa z karty Identifikace, ale šipkou vpravo vedle Ulice 

si lze vybrat i trvalé bydliště. Pokud výběr nevyhovuje, lze novou adresu zapsat 

ručně. To samé platí i pro Zaměstnavatele. Diagnózu lze zapsat nebo ji vybrat ze 

seznamu nemocí pomocí černého tlačítka +, které je vedle políčka s 

diagnózou.    

Neschopenky lze vytisknout po kliknutí na 

tlačítko.  

 

 

 

 

V levém okně je možné zvolit, kterou stranu neschopenky chce 

lékař tisknout.  

Případně odeslat jako 

eNeschopenku.  
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Anamnéza 
Formulář pro zápis anamnézy se skládá z pěti částí: vlastního textu anamnézy, 

CAVE, alergologické anamnézy, seznamu trvalých medikací a trvalých diagnóz.  

 

  

Pro zápis vlastního textu anamnézy platí obdobná pravidla jako pro dekurs, tj. opět 

není žádný předdefinovaný text, ale opět existují zkratky. Tj. po napsání oa mezera 

se zobrazí OA:, ra -> RA:, pa -> PA:, sa -> SA:, ga -> GA, fa ->FA. Do oddílu CAVE 

lze napsat stručnou poznámku, kterou chce lékař vidět dole na liště u pacienta pod 

nápisem anamnéza. Je-li např. pacient alergický na PNC, uvidí to už při zvýraznění 

pacienta v kartotéce. Alergologická anamnéza má svůj vlastní oddíl. Do trvalých 

medikací se můžou zapsat trvalé medikace, tj. medikace i od ostatních lékařů, 

které pacient bere pravidelně a do trvalých DG trvalé diagnózy pacienta.     
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Vyšetření 

 

Zadání preventivní prohlídky  
Naším cílem bylo lékaři co nejvíce zjednodušit zápis preventivní prohlídky, tj. aby 

tento zápis po formální stránce obsahoval vše, co dle vyhlášky má, ale přitom aby 

se lékař nemusel zdržovat vypisováním nálezů, které jsou v pořádku, ale mohl se 

soustředit na problematické nálezy.  Preventivní prohlídky se nacházejí na kartě 

Vyšetření. Novou prohlídku lze zadat kliknutím na tlačítko a vybráním 

Preventivní prohlídky.  

  

  

Dle vyhlášky by mělo být součástí preventivní prohlídky i doplnění anamnézy. Lze 

ji samozřejmě dopsat i na kartě Anamnéza, ale pokud již začne lékař vyplňovat 

prohlídku, tak aby se nemusel překlikávat zpět do Anamnézy a zase do prohlídek, 

je možné anamnézu doplnit přímo ve formuláři prohlídky. Pod doplněním 

anamnézy jsou tři tlačítka Bez potíží, Převzít a Vymazat. Pokud je pacient 

víceméně zdravý, stačí kliknout na tlačítko Bez potíží, všude se mu vypíší normální 

nálezy a pak se stačí již jen zabývat nálezy, které nejsou úplně v pořádku. Na 

tlačítko Převzít lze kliknout ve chvíli, kdy pacient již má nějakou předchozí 

prohlídku. Do prohlídky se převezmou hodnoty z předcházející prohlídky a pak se 

jen opraví, co se změnilo. Tlačítko Vymazat slouží k vymazání již zadaných hodnot 

a možnosti začít s vyplňováním od začátku.  Text, který lékař napíše do Závěru, 

se objeví v dekursu, takže shrnutí prohlídky lékař uvidí i při běžném prohlížení 

dekursu. Texty v prohlídce jsou průběžně ukládány, i když toto okno lékař opustí. 

Může tak např. počkat, až se mu vrátí laboratorní výsledky pacienta a do prohlídky 

je dopsat.  
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Poznámka:  Preventivní prohlídky dětí jsou zpracovány podobně, pouze je 

zohledněn typ vyšetření ke stáří dítěte.  

Očkování 
Na kartě očkování lze zadat očkování tak, že se klikne buď na tlačítko Aplikovat, 

nebo Pouze doplnit.  

Tlačítko Pouze doplnit slouží ke zjednodušenému zápisu očkování, kdy se zadává 

pouze datum, očkovací látka, pořadí očkování a datum příštího očkování. Slouží 

víceméně pouze k evidenci termínů očkování a používá se především k zapsání 

již minulých očkování. Tlačítko Aplikovat uživatel použije, pokud chce zapsat 

očkování i s šarží a vykázáním výkonu. Poté, co na něj klikne, ho program provede 

zadáním očkovací látky a vykázáním výkonu. Jako první se objeví záložka s 

nejčastěji používanými očkovacími látkami. Pokud ji tam nenajde, je třeba kliknout 

na záložku Ostatní.  

  

Po vybrání očkovací látky se objeví vlastní formulář s bližšími informacemi o 

očkování. Například u očkování Tetavaxem je nutné si vybrat, zda jde o pravidelné 

očkování, popř. očkování po úrazu. Zároveň je uživateli nabídnuto ke zhlédnutí i 

očkovací schéma s navrhovanými termíny příštího očkování. Po vybrání typu 

očkování se objeví poslední formulář s možností zadání šarže, příštího termínu 

očkování a potvrzení vykázaného výkonu.  

Pokud lékař bude používat modul Sklady, Šarže a Expirace léku se mu bude 

nabízet ze skladové položky daného léku.  

Poznámka:  Pediatři mají zadávání očkování obdobné, systém je však doplněn o 

očkovací kalendář.  
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Obrázek 10: očkovací kalendář 
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 Historie pacienta 

 

Stav účtu – pořízení pokladního dokladu/faktury 
1. Vyberte pacienta 

2. zvolte záložku Stav účtu 

3. na záložce Stav účtu, vyberte buď z předvoleného Sortimentu, nebo tlačítko 

Platba
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(varianta Sortiment má již nadefinované prohlídky, očkování aj. z modulu 

Ceníky - Nadstandardní péče – Správce; varianta Platba umožňuje volbu 

ceny jednorázově) 

4. varianta Platba – kliknu na tlačítko Platba a poté zvolím zelené plus – otevře 

se následující okno, kde se uvede popis úkonu (tento popis pak vidíte pouze 

Vy), cena za kus (zda je s DPH nebo bez) a klikne se na Zaplatit 

 

5. po volbě Zaplatit se zobrazí následující okno, kde je další políčko Popis, ale 

toto políčko už jde vidět přímo na dokladu, který se tiskne pacientovi, takže 

zde je třeba přesně specifikovat, za co jsou peníze vybírány
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- 

náhled uloženého dokladu 

6. po kliknutí na ikonu Tisk vidím následující údaje
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MODUL NÁSTROJE  

 

Modul Nástroje slouží pro detailnější nastavení práce s programem. V tomto 

modulu lze nadefinovat skupiny pacientů, spolupracující lékaře, šablony výkonů 

pro pohodlnější vykazování výkonů pojišťovnám, šablony formulářů, fráze, které 

slouží k rychlému zadání opakujících se textů, zástup a těhotenské akce.  

Skupiny pacientů  
Umožňují zadat informace sloužící k dalšímu podrobnějšímu rozdělení pacientů.  

Lékaři  
Pokud lékař zadává často vyžádanou péči, může si předdefinovat lékaře, kteří mu 

nejčastěji posílají pacienty. Pak bude moci rychleji zadávat IČP a odbornost 

odesílajícího lékaře na dokladech vyžádané péče. Nový lékař se přidává kliknutím 

na zelené tlačítko plus, kliknutím na červený křížek se maže a kliknutím na tužku 

se vybraný záznam edituje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zakládání karty nového lékaře je povinné vyplnit pole Příjmení, Jméno, IČP a 

odbornost.  

Šablony výkonů Pokud lékař ví, že bude často vykazovat nějaký výkon, popř. 

kombinace výkonů (včetně ZUMů), může si je uložit do šablon výkonů. Tyto 

šablony se pak ukazují jako ikony vpravo na formuláři pro zadávání výkonů. 
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Novou šablonu zadáme kliknutím na zelené tlačítko plus v seznamu šablon. Zde 

musíme zadat název šablony. Pak v pravém okně přidáme výkony, které do této 

šablony patří opět kliknutím na tlačítko plus.   

Šablony formulářů  
Slouží k editaci / mazání uložených šablon formulářů.  

Fráze  

Novou frázi zadáme kliknutím na tlačítko . Objeví se formulář pro zadání fráze:  

   

Do pole Název je třeba zadat název fráze. V poli rozsah se definuje, zda tuto frázi 

bude používat pouze lékař, který ji zadává nebo ji budou používat všichni na 

pracovišti, popř. v zařízení. V poli Druh je možné určit, zda se fráze bude používat 

všude v programu nebo jen v dekursu či anamnéze. V poli Pohlaví pacienta je 

možné omezit používání frází pouze na muže nebo ženy.  

Slouží k definování případného zástupu lékaře jiným lékařem používajícího IS 

Galen.  

Slouží k definování těhotenských akcí.  

  



 
30 

 

MODUL SKLAD  
Modul Sklad je určen praktikům a pediatrům pro evidenci vakcín. Při očkování 

automaticky odepisuje vybranou vakcínu, do záznamu o očkování doplňuje šarži a 

datum expirace. Nejdříve je však nutné vyplnit skladovou kartu této očkovací látky.  

  

Pro přidání nové očkovací látky je třeba kliknout na zelené plus. Objeví se formulář 

pro zadání očkovací látky:  

   

  

Očkovací látku lze vybrat ze seznamu, který se otevře po kliknutí do žlutého 

políčka. Ještě je nutné zadat počet dávek v balení a min. počet dávek. Tento počet 

udává, kdy má začít program upozorňovat, že je na skladě málo očkovací látky.  
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Poté, co je založená karta očkovací 

látky, je možné zadávat její jednotlivá 

balení kliknutím na tlačítko 

„Naskladnit – nová šarže“. Objeví se 

okno pro zadávání nového balení 

očkovací látky. Je nutné vyplnit šarži 

očkovací látky, typ, datum expirace 

(popř. upravit datum naskladnění) a 

počet balení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že není naskladňován celý balíček očkovací látky, je možné zadat i jiný 

počet dávek, než jsou v originálním balení. Políčko typ udává, zda je očkovací látka 

vykazována standardně na pojišťovnu nebo je hrazena mandatorně (státem). V 

případě, že se lékař překlepne v šarži látky nebo udělá nějakou jinou chybu, je 

možné očkovací látku smazat tlačítkem „Smazat nepoužitou šarži“. Toto tlačítko 

bude neaktivní ve chvíli, kdy již nějaká vakcína této šarže byla aplikována. Pokud 

bude třeba naskladnit další vakcíny stejné šarže, stačí kliknout na tlačítko 

„Naskladnit“ vedle názvu šarže. Naopak, pokud bude třeba z nějakého důvodu 

(např. prošlá expirace, rozbitá lednice,…) odstranit ze skladu vakcíny nějaké šarže, 

je třeba kliknout na tlačítko „Vyskladnit“. Toto tlačítko slouží k hromadnému 

vyskladnění očkovací látky. Po aplikaci očkovací látky pacientovi a zadání 

očkování do programu je příslušná vakcína rovnou ze skladu odepsána. Při kliknutí 

na danou šarži je vidět pohyb na její skladové kartě.  

  

Obrázek 11: naskladnění Infanrix Hexa 
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Pozn. Aby bylo možné využívat sklad, je nutné ho mít povolen u uživatele v 

Organizační struktuře a nadefinován nad pracovištěm. 

Příklad naskladnění Tetavaxu: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 13: naskladnění Tetavax - hrazené státem Obrázek 12: naskladnění Tetavax - volný prodej 
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Obrázek 14: aplikace očkování Tetavax 

  

Obrázek 15: volba typu očkování 

Pokud zvolím pravidelné očkování – je hrazeno státem a automaticky nám nabízí 

naskladněný Tetavax – látky hrazené státem  

 

Obrázek 16: látky hrazené státem - naskladněný Tetavax 

Pokud zvolím částečnou nebo kompletní úhradu pacientem (volím vždy pokud pacient „něco“ 

platí), tak mi program automaticky nabízí naskladněný Tetavax – látky volný prodej 
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Obrázek 17: očkování - látky na volný prodej 

zvolím šarži a nastavím termín příštího očkování  

 

Obrázek 18: aplikace očkování 

 pak u pacienta hezky vidím, co mu bylo 

očkováno. 

Uživatelský popis  

FONS Galen v základní verzi umožňuje evidovat skladové zásoby očkovacích látek. Coby 

nadstavbovou funkcionalitu je možné zapnout rozšíření skladů o další typy evidovaných 

komodit.  

V rámci rozšířených typů skladů je možné evidovat následující typy zboží: 
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 HVLP 

 PZT 

 MTZ 

 Ostatní 

V případě HVLP a PZT je realizováno provázání na vykazování ZUM/ZULP v editoru výkonů. 

Zapnutí rozšířených skladů. 

Rozšířené typy skladů se zapínají na konkrétních pracovištích. 

Zapnutí funkcionality na konkrétních pracovištích mohou provádět pouze pracovníci Stapro. 

Je-li alespoň na jednom pracovišti organizace zapnuto rozšíření skladů, je v modulu Správce 

-> Správa organizace -> Agendy doplněna záložka Skladový sortiment. 

 

Obr.  1 Konfigurace skladového sortimentu 

Definují se zde skladové položky, které má být možné na skladech dané společnosti evidovat. 

Skladové karty na jednotlivých skladech následně vznikají ve vazbě na skladový sortiment a 

na základě jeho definice je následně definován způsob práce se skladovou kartou. 

Základními atributy skladové sortimentu jsou: 

 Název, doplněk názvu 

Uživatelsky (správcovsky) zadané textové hodnoty popisující dané zboží. 

 Typ zboží 

Typ rozdělující sortiment na léky, zdravotnické prostředky a ostatní. 

 Jednotka příjmu, jednotka výdeje 

Popisuje, v jakých jednotkách je dané zboží přijímáno a vydáváno (např. příjem v 

baleních, výdej v tabletách). Samotná skladová evidence je následně realizována ve 

výdejových jednotkách. 

 Přepočet příjmu na výdej 

Popisuje, kolik „výdejových jednotek“ odpovídá jedné „příjmové jednotce“.  Např. 

jedno balení obsahuje 10 tablet. 

 Povinné zadávání kódu při příjmu 

Příznak popisující, zda je nutné při příjmu uvádět kód zboží. Pokud je zapnut, musí 

být při příjmu uveden alespoň jeden identifikátor zboží (viz dále). 

Definice skladového sortimentu je uvedena na Obr.  2. 
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Obr.  2 Definice skladového sortimentu 

Pro potřeby další funkcionality (např. v budoucnu plánovaného příjmu elektronických dodacích 

listů) je k sortimentu možné definovat seznam kódů, které zboží identifikují. Každý kód je 

definován pomocí těchto atributů: 

 Druh kódu 

Jedná se o atribut popisující, o jaký kód se jedná (kdo jej vydává). Nabývá hodnot 

SÚKL, EAN, PDK, REF. Specifický je REF (katalogové číslo), který sám o sobě není 

jednoznačně identifikující – tím se stává až v kombinaci s identifikací dodavatele, 

která se uvádí do atributu IČO dodavatele. 

 Kód 

Hodnota kódu pro daný sortiment 

 Přepočet příjmu na výdej 

Jakým poměrem mají být v případě tohoto kódu přepočteny příjmové jednotky na 

výdejové. 

Není možné zadat kódy SÚKL, které odpovídají kódům přiřazeným očkovacím látkách, pro 

skladovou evidenci těchto látek jsou určeny sklady očkovacích látek ze základní funkcionality 

programu. 

Práce s rozšířenými sklady probíhá ve stejném okně, jako práce s očkovacími látkami. 

Základní rozvržení okna je shodné s rozvržením okna u skladů očkovacích látek. 
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Obr.  3 Základní rozvržení okna skladu 

Jsou-li na daném pracovišti zapnuty rozšířené sklady, zobrazuje se nad seznamem 

skladových karet přepínač Typ skladu. 

 

Obr.  4 Přepínač Typ skladu u rozšířených typů skladu 

 

Skladová karta se zakládá pomocí tlačítka (+) nad seznamem skladových karet. Při zakládání 

je nutné určit, podle jakého skladového sortimentu má být skladová karta vytvořena (Obr.  5). 
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Obr.  5 Založení skladové karty - výběr skladového sortimentu 

V rámci definice skladové karty se uvádí také minimální množství dané komodity ve 

výdejových jednotkách (Obr.  6). Systém následně upozorňuje, pokud množství na skladě 

klesne pod tuto hodnotu. 

 

Obr.  6 Založení skladové karty - minimální počet 

Skladová karta je podle definice sortimentu zařazena na sklad správného typu.  

V rámci editace skladové karty je možné skladovou kartu deaktivovat (pokud již nadále nemá 

být zboží na daném skladu evidováno). 

Příjem zboží na danou skladovou kartu je možné provést dvojím způsobem: 

 Tlačítkem Naskladnit nad seznamem šarží (Obr.  7) 

 Tlačítkem Naskladnit na řádku konkrétní šarže (Obr.  8) 

Rozdíl mezi oběma způsoby spočívá v tom, že při příjmu z konkrétní šarže je předvyplněný 

kód šarže, exspirace a případně vybraný kód, kterým je zboží identifikováno. 

 

Obr.  7 Příjem nové šarže 
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Obr.  8 Příjem již evidované šarže 

Při příjmu je zapotřebí zadat některé informace 

 

Obr.  9 Zadání příjmu 

Mezi základní informace, které je nutné zadat, patří datum a čas příjmu (automaticky se 

nastavuje aktuální datum a čas, ale je možné provést změnu), šarže a datum exspirace. 

Podle nastavení skladového sortimentu může být možné nebo povinné kliknutím vybrat kód 

zboží, které je přijímáno. 

Dále je nutné zadat množství, které je naskladňováno. Toto množství se zadává v příjmových 

jednotkách definovaných na skladovém sortimentu a systém toto množství automaticky 

přepočítává na výdejové jednotky (ty nelze zadat ručně). 

Zadání cenových informací je volitelné, zadávají se nákupní ceny pro danou příjmovou 

jednotku. Po potvrzení tlačítkem OK je příjem dokončen. 

V základním stavu se v přehledu šarží zobrazují všechny šarže, které jsou aktivně skladem. 

To indikuje stav rozbalovacích seznamu Stavy skladu – Všechny šarže. 
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Obr.  10 Stavy skladu - všechny šarže 

Při výběru (jeden klik myši) konkrétní šarže v seznamu šarží se ve spodní části okna zobrazuje 

informace o realizovaných pohybech (příjmech, výdejích, …) této šarže, viz Obr.  11. 

 

Obr.  11 Přehled pohybů dané šarže 

Systém si pro každou šarži pamatuje příjem a ceny, se kterými byl tento příjem realizován. 

Výdej (viz dále) pak realizuje s vazbou na příjem. 

Při dvojkliku na konkrétní šarži dojde k zobrazení jednotlivých cenových vět. Cenovou větou 

se rozumí jeden kód šarže přípravku, přijatý v jeden konkrétní okamžiku s konkrétní cenou. 

 Jedna šarže za stejnou cenu přijatá dopoledne a odpoledne představuje dvě 

samostatné cenové věty.  

 Jedna šarže dodaná na jednom dodacím listu se dvěma různými cenami představuje 

dvě samostatné cenové věty. 

Při výběr konkrétní cenové věty se následně v okně pohyby zobrazují pouze pohyby dané 

cenové věty (Obr.  12). 
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Obr.  12 Pohyby konkrétní cenové věty (viz srovnání pohybů uvedených na Obr.  11) 

Rozbalovací seznam Stavy skladu v takovém případě obsahuje konkrétní šarži. Přepnutí 

zobrazení z přehledu cenových vět konkrétní šarže na všechny šarže se provede pomocí 

tlačítka Všechny šarže vedle seznamu Stav skladu. 

Výdej ze skladu je možné realizovat třemi způsoby 

 Ze skladové šarže 

 Z cenové věty 

 Z editoru výkonů v modulu Ordinace 

Jsou-li v seznamu šarží zobrazeny všechny šarže, je možné vyskladnění provést kliknutím na 

tlačítko Vyskladnit z řádku dané šarže. 

 

Obr.  13 Vyskladnění šarže 

Informace k výdeji zahrnují především datum výdeje (přednastavený je aktuální okamžik) a 

množství, které má být vydáno (ve výdejových jednotkách). 
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Obr.  14 Záznam o výdeji 

Cenová věta, ze které má být zboží vyskladněno, je určena principem FIFO (dříve naskladněná 

cenová věta se odepisuje dříve). Pokud je požadováno vyskladnění většího množství, může 

být výdej realizován z více cenových vět zároveň. Pokud je požadováno vyskladnění většího 

množství, než kolik je dané šarže na skladě, není vyskladnění realizováno a uživatel je vyzván 

ke změně množství. 

Pokud není žádoucí realizovat výdej s využitím principu FIFO, je možné „rozkliknutím“ šarže 

zobrazit konkrétní cenové věty, které tuto šarži tvoří. Na každé z nich je následně možné využít 

tlačítko Vyskladnit. 

 

Obr.  15 Vyskladnění cenové věty 

Z hlediska zadávaných informací se již výdej dále neodlišuje od výdeje šarže. 

Výdej ze skladu je možný i v rámci zadání ZUM/ZULP v editoru výkonů. 

Editor výkonů je transakční dialog, tzn. až do chvíle, než je definitivně potvrzen (a projdou 

všechny kontroly), se nic neukládá. Může tak dojít k situaci, že mezi zadáním ZUM a 

skutečným odpisem ze skladu uplyne určitá chvíle, během které se může stav skladu změnit, 

apod.  

Výdej je proto realizován dvoufázově. V okamžiku zadání ZUM si systém pouze zapamatuje, 

kterou šarži bude vyskladňovat, a teprve v okamžiku skutečného uložení provede vyskladnění. 

Při zadávání ZUM (přes tlačítko Z+ vedle výkonu) se zobrazuje stejný dialog, jako obvykle, 

pouze je tento dialog rozšířen o sloupec Skladem. Zde se zobrazuje v zásadě trojí informace: 
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 Ano, zboží je k dispozici na některém skladě 

Zadání ZUM je vždy doprovázeno současným odepsáním ze skladu 

 Ne, zboží není k dispozici na žádném dostupném skladě 

Zadání ZUM je možné, ale systém žádá potvrzení, že má být ZUM vykázán bez 

vazby na skladové hospodářství. 

 --, k danému zboží neexistuje žádná skladová karta 

Zadání ZUM je možné bez jakýchkoli omezení. 

V případě zadání ZUM spojeného s výdejem ze skladu je dialog pro zadání ZUM mírně 

upraven (Obr.  16). 

 

Obr.  16 Vykázání ZUM provázané s výdejem 

Uživatel zde má k dispozici několik přepínačů, pomocí kterých může výdej ovlivnit: 

1. Výběr sortimentu 

Pokud je u vícero skladového sortimentu uveden daný kód pro vykázání, má uživatel 

možnost zvolit, ze kterého sortimentu chce vybírat. 

2. Výběr skladu 

Je-li daná položka na vícero skladech, má uživatel možnost určit, ze kterého skladu 

chce vybírat. Je-li skladů více než jeden, zobrazuje se v kulatých závorkách jejich 

počet. 

3. Výběr šarže 

Je-li daná položka na daném skladu ve vícero šaržích, má uživatel možnost určit, 

kterou šarži chce vydat. Je-li šarží více než jedna, zobrazuje v kulatých závorkách 

jejich počet. 

4. Počet 

Jaké množství chce uživatel vyskladnit. Udává se ve výdejových jednotkách, pro 

vykázání se množství přepočte podle hodnoty Množství ZUM uvedené ve skladovém 

sortimentu. 
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Po potvrzení dialogu je vedle řádku se ZUM uvedena informace o tom, že položka je 

připravena pro výdej ze skladu (Obr.  17).  

 

Obr.  17 Informace o připravenosti k vyskladnění 

K samotnému výdeji dojde až po uložení celého dialogu. Při vyskladnění se vybere cenová 

věta s využitím principu FIFO.  

Informace vedle ZUM následně potvrzuje, že k výdeji již došlo (Obr.  18). 

 

Obr.  18 Informace o realizovaném výdeji ze skladu 

Pokud by mezitím došlo z jiného PC k odepsání zboží ze skladu, bude při ukládání uživatel 

upozorněn (Obr.  19) a rovněž informace vedle ZUMu se změní (Obr.  20). 

 

Obr.  19 Kontrola stavu skladu v okamžiku ukládání editoru výkonů 
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Obr.  20 Informace o nedostatečném skladovém množství 

V takovém případě musí uživatel rozkliknut název ZUM a v dialogu vybrat jinou šarži pro 

odepsání. 

 

Při použití šablony výkonů se v případě, že definovaný ZUM má vazbu na skladu, zobrazí po 

aplikaci šablony informace, že je nutné určit šarži, která má být ze skladu odepsána. 

 

Obr.  21 Informace o nutnosti upřesnit šarži pro výdej 

V takovém případě musí uživatel rozkliknut název ZUM a v dialogu vybrat šarži pro odepsání. 

Mazání ZUM v editoru výkonů 

Případné mazání ZUM je možné provést standardně pomocí pravého tlačítka myši a volbou 

Smazat ZUM (Obr.  22). 

 

Obr.  22 Mazání ZUM 

Při mazání má uživatel možnost rozhodnout, zda má být zboží vráceno na skladu, nebo zda 

má zůstat již odepsáno. Pokud zvolí možnost, že má zůstat odepsáno, je u daného výdeje na 

skladě evidována informace, že k výdeji došlo na základě vydaného ZUM (Obr.  23). 
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Obr.  23 Informace o výdeji realizovaném jako ZUM 

MODUL KOMUNIKACE  
 

 

Laboratorní výsledky slouží k zobrazení a případnému párování přijatých 

laboratorních výsledků (např. pokud nedošlo k automatickému párování z důvodu 

chyby v RČ). Modul Uzávěrka slouží k oznámení účetní firmě (pokud lékař tuto 

službu využívá), že jsou všechna data na vyúčtování pojišťovnám připravená a je 

možné provést vyúčtování. Notifikace slouží pro tvorbu šablon emailové 

komunikace mezi lékařem a pacientem. Je zde možné nadefinovat jednotlivá 

oznámení a pozvánky zasílané pacientovi emailem. Log umožňuje zpětné 

dohledání elektronické komunikace lékaře.   

Laboratorní výsledky  

Program využívá služeb serveru k automatickému načítání laboratorních výsledků. 

Lékař tak nemusí využívat různé pomocné programy jako je např. MISE apod., 

laboratorní výsledky se mu automaticky objeví v jeho počítači.  

 

Všechny načtené laboratorní výsledky se objeví právě zde. Podle rodného čísla se 

automaticky párují k pacientovi. Laboratorní výsledek je zobrazen v dekurzu 

pacienta jakožto samostatný záznam s datem zpracování výsledku s možností 

prokliku na detail naměřených hodnot.  

 

V případě nenapárování, např. z důvodu překlepu laborantky v RČ, je možné 

výsledek napárovat ručně. Lékař vybere záznam, u kterého není rodné číslo a 

klikne na tlačítko Spárovat. Vybere pacienta ze zobrazeného seznamu (kartotéky) 
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a výsledek tak napáruje ručně. Vpravo jsou zobrazené laboratorní výsledky v 

dlaždicovém zobrazení. Pokud dá lékař Tisk, tisknou se v klasickém řádkovém 

zobrazení. Výsledky je možné také tisknout rovnou v dekursu pacienta.  

 Laboratorní výsledek slouží zároveň jako hypertextový odkaz pro zobrazí 

detailních informacích.  

  

Zobrazené laboratorní výsledky je možné vytisknout kliknutím na tlačítko Tisk.  

Na pracovišti s odborností 902 je možné využívat aparát pro práci s přijatými poukazy FT. 

Tento aparát umožní: 

 Evidovat přijaté poukazy pro konkrétního pacienta. 

 Využívat informace z tohoto poukazu pro vykazování poskytnuté péče. 

 Vázat k tomuto poukazu informace o poskytnuté péči (výkony, zápisy, formuláře). 

 Vytvářet na základě vazeb k poukazu zdravotnickou dokumentaci. 

Pro konkrétního pacienta je možné zobrazit seznam evidovaných poukazů pomocí tlačítka 

Poukazy FT v horní liště modulu Ordinace. 

 

Obr.  24 Zobrazení seznamu poukazů FT 

Okno s evidovanými poukazy obsahuje základní filtrace (v levé části) a seznam již 

evidovaných poukazů (v pravé části). 

 

Obr.  25 Seznam poukazů FT 
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Pro vytváření/editaci/mazání poukazů slouží ikony  nad seznamem poukazů.  

Do vytvářeného poukazu se nakopírují základní identifikační údaje z kartotéky. Dále je nutné 

zadat několik povinných informací. Zejména se jedná o: 

 Platnost poukazu do 

 Počet návštěv, během kterých mají být předepsané výkony realizovány 

 Požadovaná adresa poskytování péče (v případě, že se jedná o domácí péči, jinak je 

možné ponechat prázdné) 

 Informace o předepisujícím lékaři (zejména IČP a odbornost) 

 Diagnóza. 

U některých polí (např. adresa, předepisující lékař, …) je možné využít informace 

z navázaných objektů. K tomu slouží ikona černého trojúhelníku vedle příslušného pole. 

 

Obr.  26 Ikona pro výběr již evidovaných údajů 

Dále je zapotřebí vyplnit seznam požadovaných výkonů. K tomu slouží editovatelná tabulka 

ve spodní části dialogu. 

 

Obr.  27 Seznam předepsaných výkonů 

Zde se zadává informace o jednotlivých výkonech a předepsaných počtech těchto výkonů. Ve 

sloupci Počet k vykázání se ve výchozím stavu zrcadlí údaj zadaný jako Předepsaný počet. 

Vůči této hodnotě následně systém kontroluje počty vykázaných výkonů. 

Konfiguračně (viz kapitola Konfigurace) lze u určitého výkonu umožnit zadat jinou hodnotu 

počtu pro vykázání. 



 
49 

 

Evidované poukazy FT slouží jako „šablony“ pro zadávání výkonů v okně Výkony. Seznam 

těchto poukazů se zobrazuje v pravé části pod šablonami výkonů. 

 

Obr.  28 Seznam poukazů v okně Výkony 

Kliknutím na příslušné tlačítko (na Obr.  28) se zobrazí dialogové okno pro zadání provedených 

výkonů.  

 

Obr.  29 Dialogové okno pro vykázání výkonů na základě poukazu FT 

Zde je ve sloupci Vykázat nutné zadat počty výkonů, které mají být vykázány. Výkony, u 

kterých bude vykázán počet 0, nebudou následně přeneseny do editoru výkonů. 

Dále je možné v části Svázat záznamy provázat zápisy v dekurzu z daného dne s daným 

poukazem. Je zde uveden náhled, a o tom, zda má být vazba vytvořena, rozhoduje škrtátko 

vedle tohoto náhledu. 

Vykázání vybraných výkonů a vytvoření případné vazby mezi zápisem v dekurzu a poukazem 

se provede pomocí tlačítka Vykázat výkony. 

(Poznámka: Pokud následně v okně Výkony uživatel klikne na tlačítko Storno, pak se výkony 

neuloží, ale vazba mezi záznamem dekurzu a poukazem již zůstane vytvořená.) 
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Vazbu záznamu v dekurzu na poukaz je možné provést také manuálně a to z okna dekurzu. 

V šedé liště u zápisu je nutné kliknout na odkaz Zadat vazbu na poukaz FT. 

 

Obr.  30 Ruční zadání vazby dekurzu na poukaz FT 

Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí dialog Výběr poukazu FT, kde uživatel vybere příslušný 

poukaz a po potvrzení je zápis v dekurzu s poukazem svázán. 

 

Obr.  31 Dialog pro výběr poukazu 

Pokud je zapotřebí naopak vazbu mezi dekurzem a poukazem zrušit, je to možné provést 

kliknutím pravým tlačítkem na odkaz indikujícím navázaný poukaz. 

 

Obr.  32 Odvázání dekurzu z poukazu 

Dalším objektem, který je možné vázat na poukaz FT jsou vyšetření. Zde je vazba doplňována 

vždy ručně pomocí odkazu Zadat vazbu na poukaz FT z detailu vyšetření. 
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Obr.  33 Svázání vyšetření s poukazem FT 

Další postup je identický, jako u ručního navázání dekurzu na tento poukaz. Obdobně probíhá 

i případné odvázání vyšetření z tohoto poukazu. 

V modulu Zpráva je možné vytvářet zprávy typu Zdravotní dokumentace FT. 

 

Obr.  34 Vstup do modulu Zprávy 

Zde se pomocí ikony Nová v horní liště zobrazí dialog pro tvorbu zprávy. 

 

Obr.  35 Definice nové zprávy 
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Zde je nutné zvolit v položce Typ zprávy hodnotu Zdravotní dokumentace FT a vybrat správný 

poukaz. Po potvrzení pomocí tlačítka Ok je vygenerovaná zpráva z údajů vázaných k tomuto 

poukazu. 

 

Obr.  36 Ukázka vygenerované zprávy 

Vygenerovanou zprávu je možné dále ručně upravovat. 

V případě potřeby je možné vytvořit také zprávu typu Prázdná hlavička. Zde je vygenerována 

pouze samotná hlavička s definovanými údaji, samotný obsah musí uživatel dopsat kompletně 

sám. 

 

Obr.  37 Prázdná hlavička zprávy 

Konfigurace se provádí v modulu Nástroje. V horní liště je nutné zvolit ikonu Rehabilitační 

výkony (vedle ikony Těhotenské akce).  

Zde se zobrazuje tabulka s následujícími sloupci: 

 Výkon 

Slouží pro zadání kódu výkonu, jehož chování v rámci poukazu FT má být ovlivněno. 

 Ruční změna 

Jde o příznak, které umožňuje uživateli v rámci poukazu ručně nastavit jiný počet 

výkonu k vykázání, než jaký lékař předepsal. 

 Výchozí násobek 

Jedná se o celé číslo určující, jaký násobek předepsaného výkonu se má ve 

výchozím stavu nastavit jako počet k vykázání. 
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KLÁVESOVÉ ZKRATKY 

 

 

 

UKONČENÍ PROGRAMU  
  

Pro ukončení programu je nutné být ve výběru modulů. Tam se lze dostat 

odkudkoliv  

z programu kliknutím na tlačítko  .  

  

Program se ukončí po kliknutí na 

tlačítko  



Manuál Fons Galen - SPRÁVCE 

SPRÁVCE 

 

Přístup Správce najdeme ve Výběru pracoviště (pouze uživatelé, kteří mají nastavena práva 

Administrátora). Pod tímto přístupem nalezneme modul 

Vyúčtování  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokud chceme vyúčtovat, zvolíme stejnojmennou ikonu  

otevře se tabulka, ze které vybereme účtované období (na příkladu září 2016) 
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Poté zvolíme za jaká IČZ chceme vyúčtovat (na příkladu za celou polikliniku, pokud mám pouze jednu 

ambulanci – uvidím pouze jednu ambulanci) a jednoduchým zakřížkováním si vyberu požadované a 

kliknu na ikonu Kontrola 

 

Zaškrtám si, co chci zahrnout do vyúčtování a kliknu na Vyúčtovat (pokud neúčtuji dávky foniatrických 

pomůcek) 
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Vytvoří se F-dávka i K-dávka, zobrazí se kolik je nevyúčtovaných výkonů, číslo faktury aj. Stačí pak 

kliknout na Uložit vše.  

Tím se aktivuje pole Odeslat podání a budeme vyzváni k výběru odeslat přes Portál. Pak budeme 

vyzváni program k výběru a podpisu certifikátem (Galen si automaticky najde certifikáty nainstalované 

v počítači). Výsledek – máme vyúčtováno  

 

 

V záložce doklady najdeme doklad (např. podle čísla dokladu; je možné využít filtry v levém postranním 

panelu), který chceme opravit, a kliknutím ho označíme („zmodrá“). Číslo dokladu musí být pro správné 

vyhledání zadané na všech sedm míst. Pokud je v zúčtovací zprávě uvedeno kratší číslo např. 356, je 

nutné jej doplnit zleva nulami na sedm míst, např. 0000356. 
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Změnit stav dokladu – označí doklad stavem CHYBNÝ nebo ODMÍTNUTÝ a vyřadí ho 

z dalšího účtování. Nadále zůstává doklad v evidenci, ale není s ním dále pracováno např. při 

kontrolách frekvenčních omezení apod. 

 

Nově vyúčtovat – lze změnit různé údaje, např. přidat výkon, zaměnit výkon za jiný, vyjmout 

výkon, změnit diagnózu, upravit datum, změnit v kartě pacienta údaje pacienta, atd. Po kliknutí 

na tlačítko Nově vyúčtovat se původní doklad označí jako OPRAVENÝ a vytvoří se kopie 

výkonů z daného dokladu. Tyto kopie pak vstupují do nového vyúčtování (nemají čísla 

původních dokladu, v rámci nového vyúčtování jim jsou přidělena nová čísla dokladů). U těchto 

výkonů lze v modulu Vyúčtování – záložka Výkony změnit požadované údaje. Poté je potřeba 

běžným způsobem vyúčtovat za daný měsíc.  

 

Poznámka: Z modulu Vyúčtování je vytvořené kopie výkonů možné rozkliknout a opravy v nich provést 

přímo. Protože se jedná o administrátorskou funkcionalitu, je možné opravy provádět bez ohledu na to, 

kdo původní výkon vytvořil. 

 

Změna údajů pojišťovny pacienta je nutné provést následujícím postupem: 

1. Najít odmítnutý doklad/y a stisknout tlačítko „Nově vyúčtovat“ - tím se vytvoří kopie původních 

výkonů k novému vyúčtování. 

2. Změnit zdravotní pojišťovnu v kartě pacienta, nová pojišťovna se přenese do všech otevřených 

výkonů 

3. Vyúčtovat za daný měsíc běžným způsobem 

Pozor, pořadí provedených kroků je důležité. Pokud nejdříve změníme pojišťovnu v kartě pacienta a 

poté opravujeme doklady, změna pojišťovny se do dokladů nenačte. V takovém je nutno vstoupit do 

karty pacienta a znovu změnit pojišťovnu na již vloženou správnou pojišťovnu (např. u pojištěnce 111 

změnit údaj znovu na 111). 

Poté je potřeba opět běžně vyúčtovat za daný měsíc.  

 

V případech, že je z nějakého důvodu nutné celé vyúčtování zrušit a udělat znovu, je možné 

využít funkce Zrušit podání. Toto tlačítko způsobí smazání všech hlaviček dávek 

vygenerovaných v daném podání (podání ≈ jeden textový soubor) a všech hlaviček dokladů 

z těchto dávek. Smaže se rovněž související faktura. Výkony, ZUMy, cesty, …, zůstanou 

zachovány a je možné je znovu vyúčtovat. 

Pozor, tato funkce je nevratná a měla by být využívána ve zcela výjimečných případech. 

Zrušení podání provádí odmazání pouze v databázi FONS Galen, pokud bylo již podání 

odesláno na ZP, není toto podání na ZP automaticky stornováno. V takovém případě je vždy 

zapotřebí kontaktovat ZP a domluvit s ní další postup. 

Při následném opětovném vyúčtování není zaručeno, že nově vytvořeným hlavičkám dokladů 

a dávek budou přidělena stejná čísla, jako v případě původního podání. 
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Uživatelský popis  

Platnost k 9. 2. 2018 

Při přechodu na FONS Galen z jiného SW nejsou migrovány výkony. Důvodem jsou 

především časté nekompatibility datových modelů mezi jednotlivými aplikacemi, neznalost 

způsobu ukládání výkonů v původních aplikacích, apod. 

Většina aplikací však umí vystupovat výkony ve formátu KDavka, ve kterém jsou předávány 

zdravotní pojišťovně. Tento formát je standardizovaný metodikou a datovým rozhraním VZP a 

může tak fungovat jako jednotící prvek a výchozí bod pro přenos výkonů. 

FONS Galen disponuje aplikační funkcí, která umožňuje výkony z formátu KDavka uživatelsky 

naimportovat.  

Cílem funkcionality nebylo implementovat import KDavek v celé šíři, v jaké jí definuje datové 

rozhraní VZP, ale pouze určitého výseku, který pokryje základní potřeby při přechodu na nový 

systém (především kontrolu frekvenčních omezení). Funkcionalitu je možné využít i k přenosu 

výkonů za účelem opětovného vykázání.  

Funkce neimportuje hlavičky dokladů či dávek, byť některé informace z nich přebírá. Primárně 

importovanými objekty jsou výkony a ZUM/ZULP. 

Z názvu souboru (resp. jeho přípony) se přebírá kód pojišťovny, pro kterou jsou dávky 

importovány. 

Importovány jsou pouze dávky původní dávky (charakter P), typu 05 (vyúčtování výkonů 

nepravidelné péče), 90 (dávka poukazů na vyšetření a ošetření smíšená) a 98 (dávka 

ambulantní smíšená). 

Importují se výkony z následujících typů dokladů: 

 Ambulantní doklad 

Typ věty „A“ 

 Doklad nepravidelné péče 

Typ věty „P“ 

 Doklad vyžádané péče 

Typ věty „E“ 

 Doklad ZUM/ZULP 

Typ věty „Z“ 

Importovány nejsou cesty, foniatrické pomůcky, doprava, registrační dávky, apod.  

K výkonům se importují typicky tyto informace: 

 Datum výkonu 

 Kód výkonu 

 Identifikace pacienta 

 Diagnóza 

 V případě vyžádané péče také informace o pracovišti indikujícího lékaře 

https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/vyuctovani/datove_rozhrani_individualni_doklady.pdf
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/vyuctovani/datove_rozhrani_individualni_doklady.pdf
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Většinou se neimportují informace vztahující se k finanční stránce (tzn. počty bodů, ceny za 

výkon, apod.), určitou výjimkou jsou doklady ZUM/ZULP. 

V případě dokladu ZUM/ZULP se importují tyto informace: 

 Datum podání 

 Skupina podaného LP nebo ZP 

 Kód 

 Množství 

 Úhrada 

V případě dokladu ZUM/ZULP se nedohledává vazba na původní výkon (v souboru KDavka 

tato vazba není uvedena). Daný ZUM/ZULP se váže na uměle vytvořený pomocný výkon 

01999 v případě praktických lékařů nebo na 09215, v případě specialistů. 

Načtení souboru KDavka 

Funkcionalita pro import KDavek je dostupná ve funkční oblasti Správce v modulu Vyúčtování. 

Zde je v horní liště umístěna pod ikonou Import KDavek (Obr.  38). 

 

Obr.  38 Ikona pro zobrazení okna pro import KDavek 

Základní obrazovkou je seznam již provedených importů (Obr.  39) 

 

Obr.  39 Seznam provedených importů 

Provedené importy existují ve dvou stavech: 

 Rozpracovaný  

KDavka byla načtena, výkony nebyly ještě uloženy do databáze 

 Uzavřený  

Import byl již dokončen a výkony byly uloženy do databáze 

Zde je možné dvojklikem otevřít dříve provedený import (např. pro potřebu kontroly), nebo 

import smazat pomocí tlačítka Smazat import. (Pozn.: V rámci dalšího případného rozvoje 

funkcionality může dojít k situacím, kdy bude možnost smazání dříve provedeného importu za 

určitých okolností omezena). 

K načtení souboru KDavka slouží tlačítko Nový import umístěné nad seznamem importů. Toto 

tlačítko zobrazí systémový dialog pro výběr souboru, který má být naimportován. Po jeho 

výběru dojde k načtení informací ze souboru a jejich zobrazení v okně, jehož základní 

rozvržení znázorňuje Obr.  40. 
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Obr.  40 Základní rozvržení okna importu 

U každého importu je možné doplnit uživatelský popis importu. 

V okamžiku načtení souboru KDavka nejsou výkony ještě uloženy do databáze. Uživateli 

se zobrazuje výsledek načtení, v rámci kterého je informován o všech (byť by i jen 

potenciálních) problémech týkajících se importu. 

Reportované problémy mohou být trojího typu: 

 Chyba  – označuje chybu, kterou nelze v rámci importu odstranit (např. 

nepodporovaný typ dávky, chybná struktura TXT věty.  

o Doklad, dávku či výkon, u kterého se chyba vyskytla, není možné 

naimportovat. 

o Popis problémů je uveden v pomocném řádku (viz např. ukázka některých 

chyb na Obr.  41 nebo Obr.  42) 

o V případě chyby je možné pouze vyznačit, že daný objekt nemá být 

importován a má být přeskočen.  

 Upozornění  – označuje chybu, kterou lze v rámci druhé fáze importu odstranit 

(např. pomocí doplnění vazby na pacienta, kterého nebylo možné určit na základě 

ČP). 

o Pro určení správné hodnoty slouží pomocný řádek (viz např. Obr.  44 nebo 

Obr.  46) 

o Na daném řádku je možné případně i vyznačit, že daný doklad/výkon/… nemá 

být importován. 

 Informace – znamená doplňující informaci, která nebrání druhé fázi importu. 

o Text informace je zobrazen v pomocném řádku (viz např. Obr.  43). 
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Obr.  41 Pomocný řádek s vyznačením chyby u dokladu 

 

Obr.  42 Pomocný řádek s vyznačením chyby u dávky 

 

Obr.  43 Pomocný řádek s doplňující informací 

Oprava vazby na pacienta 

V rámci importu může nastat situace, že v importovaném souboru existuje doklad/výkony pro 

pacienta, který se nenachází v kartotéce FONS Galen (např. z důvodu změny čísla 

pojištěnce).  

O této skutečnosti je uživatel informován prostřednictvím pomocného řádku (viz Obr.  44). 

 

Obr.  44 Pomocný řádek s upozorněním na potřebu uživatelského zásahu 

Uživatel provádějící import má dvě možnosti řešení: 

1. Odškrtnout škrtátko v prvním sloupci řádku – tím dojde k vyřazení daného dokladu 

z importu. 

2. Kliknout v pomocném řádku na text Přiřadit pacienta – tím se zobrazí dialog 

s kartotékou (Obr.  45) a uživatel má možnost určit, ke kterému pacientovi se má 

daný doklad naimportovat. 
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Obr.  45 Přiřazení pacienta výběrem z kartotéky 

Doplnění vazby na pracoviště 

V importovaném souboru KDavka může existovat doklad k IČP, které není nastaveno 

v organizační struktuře společnosti. To může být zapříčiněno např. přečíslováním IČP oproti 

původnímu systému, odlišnou konfigurací původního systému, apod. 

O tom je uživatel informován v části se seznamem pracovišť (oblast č. 1 na Obr.  40) 

prostřednictvím pomocného řádku (Obr.  46). 

 

Obr.  46 Pomocný řádek u pracoviště 

V této tabulce jsou editovatelné buňky. To znamená, že po „rozkliknutí“ se zobrazí pole pro 

zadání pracoviště1, ke kterému mají být příslušné výkony naimportovány (viz Obr.  47). 

 

Obr.  47 Pole pro zadání pracoviště, na které mají být výkony importovány (ve sloupci IČP je uvedena hodnota 
získaná ze souboru KDavka) 

                                                
1 Poznámka: Pokud je ve společnosti nastaveno vyúčtování po podřízených společnostech, nabízí se zde pouze 
pracoviště podřízené společnosti, na které má daný uživatel oprávnění. 
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V rámci řádku je dále zapotřebí zadat, pod jakým lékařem z vybraného pracoviště mají být 

výkony importovány (viz sloupec Odp. lékař). 

Nezbývají-li k opravě žádné doklady/výkony, aktivuje se v horní liště tlačítko Importovat (Obr.  

48). 

 

Obr.  48 Aktivované tlačítko Importovat 

Teprve po kliknutí na tlačítko Importovat se výkony uloží do databáze. 

Vizualizace importovaných výkonů 

Importované výkony se v editoru výkonů zobrazují mezi vyúčtovanými (ve FONS Galen k nim 

sice neexistuje doklad, ale předpokládá se, že byly vyúčtované v původním SW). 

 

Obr.  49 Zobrazení importovaného výkonu 

Importované výkony nelze upravovat, ani nevstupují do vyúčtování. Slouží čistě k evidenčním 

účelům. 

V případě, že je zapotřebí výkony po importu znovu vyúčtovat, je možné využít tzv. Aktivaci. 

Tato funkcionalita je k dispozici v horní liště modulu Import KDavek (Obr.  50). 
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Obr.  50 Spuštění aktivace 

Aktivaci je možné provést až po předchozím dokončeném importu. Aktivace je proces, který 

probíhá ve dvou fázích: 

1. Přípravná fáze 

2. Změna stavu výkonů 

 

Po provedeném importu již všechny výkony existují a mají správnou vazbu na pracoviště a 

pacienta, nemusí se však reprezentovat validní informace s ohledem na konfiguraci smluv 

s pojišťovnou apod. Cílem přípravné fáze je zajištění, že aktivované výkony budou splňovat 

stejná pravidla, jaká musí splňovat výkony, které by uživatel případně zadával ručně. 

V rámci přípravné fáze probíhají následující kontroly: 

 Validace zadaného typu výkonu 

o Není možné aktivovat výkon, aniž byl k danému datu nastaven v konfiguraci 

smlouvy s danou pojišťovnou na daném pracovišti. 

 Validace zadaných diagnóz  

o Kontroluje se existence diagnózy jako takové. 

o Kontroluje se přesnost zadané diagnózy. 

 Je vyžadována nejpřesnější možná diagnóza s výjimkou situace, kdy 

je v parametrech smlouvy k datu importované dávky vyznačeno, že lze 

použít i méně přesné diagnózy. 

 Dotažení počtu bodů a ceny  

o Při importu výkonů se neimportují informace o počtech bodů a cenách. 

o Počet bodů a cena se v rámci přípravné fáze dotahuje z údajů uvedených ve 

smlouvě s danou pojišťovnou na daném pracovišti, případně přímo z číselníku 

výkonů. 

o U ZUM/ZULP se cena materiálu importují a tyto ceny tedy přepočítávané 

nejsou. 

 Vyhodnocení frekvenčního omezení 

o Kontroluje se, zda zadaný výkon vyhovuje frekvenčním omezení vůči dříve 

vykázaným výkonům. 

 

Po skončení přípravné fáze se v samostatném okně (Obr.  51) zobrazí výsledek kontrol. 

Rozložení okna je dvousloupcové: 

 V levém sloupci je identifikace jednotlivých pacientů  

o Ikonou s vykřičníkem jsou identifikováni pacienti, u kterých se objevil nějaký 

validační problém. Uživatel provádějící aktivace tak může cíleně pracovat se 

pacienty, u kterých je třeba něco vyřešit. 
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 V pravém sloupci je uveden seznam výkonů z daného importu vázaných na pacienta 

vybraného v levém sloupci. 

o Může se jednat o výkony z více dokladů, v čemž spočívá rozdíl oproti oknu 

s výsledkem importu, kde je dodržována struktura dávka -> doklady -> 

výkony. 

o V pomocném řádku je vždy uveden popis případného problému. 

 

Obr.  51 Výsledek přípravné fáze 

V případě chybné diagnózy může uživatel přímo na výkonu vyznačit odpovídající diagnózu. 

V návaznosti na vyznačenou změnu se pomocný řádek případně skrývá. 

V případě nenasmlouvaných výkonů uživatel musí opustit modul Import KDavek a přejít do 

organizační struktury, aby výkon doplnil do smlouvy s pojišťovnou. 

U všech výkonů může uživatel zároveň vyznačit, že nemají být aktivovány (po aktivaci 

zůstanou ve stavu Importovaný) nebo že mají být v rámci aktivace smazány. V případě 

vyřazení z aktivace nebo smazání nemusí být případný problém vyřešen, aby bylo možné 

aktivaci dokončit. 

 

Obr.  52 Vyřazení z aktivaci či smazání importovaného výkonu 

Jsou-li všechny nalezené problémy vyřešeny, je možné aktivaci dokončit pomocí tlačítka 

Dokončit, které se v horní liště aktivuje. 
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Obr.  53 Dokončení aktivace 

Upozornění: Aktivace je nevratný proces, pro jejím dokončení již není možné import smazat 

nebo provést změny v nastavení aktivace. Je však možné provádět změny v aktivovaných 

výkonech přes editor výkonů. 

Mají-li být vůči importovaným výkonů vyhodnocována frekvenční omezení, je zapotřebí toto 

chování na konkrétním pracovišti výslovně zapnout. 

To se provádí v modulu Správce -> Správa organizace -> pracoviště -> UI konfigurace. Zde je 

zapotřebí zapnout volbu Vyhodnocovat frekvenční omezení u importovaných výkonů. 

 

Obr.  54 Zapnutí kontroly frekvenčních omezení u importovaných výkonů 
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Správa organizace 
Další modul s názvem Správa organizace nám umožňuje veškeré nastavení struktury organizace, 

zavést nasmlouvané výkony na pojišťovně, nastavit pokladny, sklady, kalendáře atd. 

 

První se zobrazuje ikona Struktura, kde v pravém sloupci se vyplňují základní údaje o organizaci – IČ, 

Název ambulance, ulice a město, mail zavedený na portále ZPMV a bankovní spojení, na které 

pojišťovna zasílá finance. 

 

 

Tlačítkem Rozbalit strukturu uvidíme nastavení organizace:  

 

V prvním sloupci je název společnosti. Druhý sloupec obsahuje všechna IČZ, která jsou zaregistrována. 

Kliknutím na IČZ pořídíme nový podřízený záznam (neboli IČP ve třetím sloupci), který se opět edituje 

vpravo. Čtvrtý sloupec obsahuje jména personálu. 

Pokud se postavíme na IČP (příklad Demo univerzální) rozbalí se nám pravý sloupec s tlačítkem UI 

konfigurace. 

1. IČO 2. IČZ 3. IČP 
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Záložka UI konfigurace umožňuje práci s kartou pacienta. Upravuje zobrazení, možnosti tisku, editaci a 

další.  
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Jedním kliknutím na IČP se otevře vpravo dole přehled nasmlouvaných pojišťoven, které jsou 

k jednotlivým ambulancím. Dvojitým kliknutím na číslo pojišťovny otevřeme přehled výkonů, které máme 

ve smlouvě s pojišťovnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okně Smlouvy je možné přidat výkon, určit hodnotu bodu či kapitačního paušálu. 

 

 

 

 

V horní liště najdeme ikonu Oprávnění, kde se nastavují vzájemné přístupy jednotlivých pracovišť. Tato 

část určuje pouze možnost nahlížení do jiných kartoték (pouze v případě více pracovišť pod organizací), 
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pokud chceme, aby lékař mohl s kartotékou pracovat, musíme v Konfiguraci společnosti zaškrtnout 

možnost Sdílená kartotéka. 

Ikona Agendy slouží ke správě agend, jako jsou Pokladny, Sklady, Číselné řady, Kalendáře, 

Skupiny pracovišť a další pro jednotlivá pracoviště a lékaře.  

 

Číselné řady se nastavují tak, aby navazovaly čísla faktur, dávek a dalších dokladů při přechodu do SW 

Galen. To nastavujeme my dle přání klienta.  
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V záložce Kalendáře můžeme nastavit Název kalendáře – a přidat Typy objednávek. 

 

V Typu objednávky nastavujeme – název, zkratku, délku předpokládané návštěvy, případně vybíráme 

vlastní barvu pro zvolené vyšetření. Správné nastavení nám pak šetří čas při objednávání i místo v 

kalendáři. 

 

 

Nadstandardní péče 
Modul Nadstandardní péče slouží k nastavení firem, ceníků, 

pracovně lékařské služby atd.  

Kliknutím na ikonu Firmy se nastavují spolupracující 

firmy včetně základních identifikačních informací.  

Ikona Ceníky nastavuje jednotlivé položky ambulance. Jsou zde kategorie Sortiment, Prohlídky, 

Očkování, Služby a Balíčky.  Pokud je otevřená ikona ceníky, jsou ve výpisu všechny nadefinované 

služby, kliknutím na jednotlivé kategorie se seznamy nadstandardní péče vyfiltrují například jen na 
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očkování nebo prohlídky, které lékař poskytuje. 

 

Klepnutím na Sortiment se rozbalí daný sortiment ordinaci, další položky se přidávají zeleným plus a 

stávající se editují modrou tužkou.  

 

 

Sortiment se přidá včetně ceny, dá se nastavit platnost ceníku, pro jakou odbornost a pracoviště je 

určen. Nastavení Sortimentu do kategorií (například Doplňky stravy, Pomůcky atd.), které si určí sám 

správce, se organizuje nahoře na liště ikonou  Kategorie.  
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Kliknutím na Prohlídky se rozbalí seznam prohlídek, které lékař využívá nebo si může zeleným 

plus přidat. Pak se vybírá ze seznamu druhy prohlídky, její typy a další. 

 

 
Na pravé straně se definují informace o sortimentu, a vpravo se upravuje cena sortimentu, který 

bude účtován. 

 

 

Ikona Balíčky  umožňuje vytvoření balíčku sortimentu a služeb nadstandardní péče, 

kde se v horní části definuje název balíčku, v dolní části se vkládají jednotlivé položky.  
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Nadstandardní péče PLS (Správce) 

 

- základní nastavení probíhá v záložce Ceníky 

 

- Ceníky -> prohlídky 

 

- v prohlídkách se nastavují např.: vstupní, výstupní aj. + se přiřazují ceny k jednotlivých prohlídkám, je 

možné definovat i cenu od-do (jakmile deadline uplyne, tak se tato ceny zneaktivní) 
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- v záložce Rizika je možné nastavit kategorie, faktory prostředí, ohrožení zdraví a přiřadit definované 

požadavky 

 

- v záložce Firmy je možné definovat pobočky, jednotlivé pozice (ke kterým přiřazovat funkce a potřebné 

prohlídky př.: řidič jde na vyšetření zraku – dostává žádanku k očaři) 

- nad firmou je důležité okénko smlouvy PLS 
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- PLS smlouva určuje mimo jiné jaké prohlídky, výkony jdou na fakturu a jaké se platí hotově – veškeré 

požadavky ze smlouvy se nastavují zde 

 

Modul Ordinace (lékař/sestra) 

 

- vybereme konkrétního pacienta, který má přiřazenou nasmlouvanou společnost PLS (ověřujeme na 

kartě pacienta Josefa Balíka v okénku Zaměstnání, pokud chybí, tak přiřadíme RMC Čertík, z. s.) 
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- nad pacientem Balíkem se přepneme na záložku Vyšetření 

 

- následně zvolíme ikonu PLS 

- možnost volby platby v hotovosti 
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- na této kartě jsou definované prohlídky, které vycházejí ze smlouvy a dané pozice, kterou pan Balík 

vykonává 

- jakmile jsou uzavřeny veškeré nutné prohlídky – může se uzavřít i PLS prohlídka s výstupní zprávou: 

Zdravotně způsobilý/á aj. 

 

modul Nadstandardní péče (Správce) 

 

- ikona PLS admin -> možnost seřadit veškeré prohlídky za danou společnost, období aj. 
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- ikona PLS faktury per společnost 

 

- podklad pro fakturaci – generováno do pdf/tisk 

 

 

 


