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ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ 
I. 



P!ihlá$ení do programu 

V!chozí login SYSTEM 
Prázdné heslo 

Minimáln" nastavit heslo 
Nástroje/Zm&na hesla 



Základní obrazovka 

•! Nov% záznam 
•! Oprav záznam 
•! Na'ti dne!ní 
•! Na'ti v!e 

•! Dvojité kliknutí 
•! Screening 
•! Diagnostika 

Vyhledávání záznam# T(íd&ní seznamu 

Ovládání p(es klávesnici = klávesa ALT + podtr"ené písmeno 

Rozta"itelná 



Nov# záznam / oprav záznam 

)lutá pole "povinná" 
Tabulátor p(i vypl*ování 
 
Zv%!ené riziko – vliv na validace 
 
 
 
 
 
Odesílající léka(  

 pro tisk v%sledk#  
 modul poji!$oven 

 
Zvaní klientky – modul pozvánek 
 
Nepodepsán souhlas  

 nebude zasíláno na IBA 
Zalo"ení vy!et(ení 



P!ehled vy$et!ení 

P(idej do tabulky 
Dvojklik / Edit 
Tisk / Náhled 

Poznámka ke klientce 

Scr. - DG 

Evidence "ádanek 
v kombinaci  
s Nástroje/Nevy(ízené 
"ádanky 
   



Okno zobrazovacího vy$et!ení 

)luté a tu'né povinné 
? = nápov&da 

Druhé 'tení 
Jin% plátce 
Promazávání roletek 

Lo"iska "povinná" 
pouze  
u maligních nález# 

Definitivní v%sledek 
Pouze za SCMG p(i  
nesouladu v%sledk# 
 'tení 

Objednat k vy!et(ení – pro modul pozvánek 
Dopl*ující vy!et(ení – vysv&tlení pro valida'ní report 
Centrální zvaní = pozvánka od poji!$ovny 



Popis nálezu 

Pro audit nepovinn% 
 
Roztahovatelné okno 

Fráze vlo"itelné do ka"dého okénka 

Snaha o odd&lení  
automaticky vyplniteln%ch 
polo"ek 
 
Konfigurace p(i tisku  
 
Upozorn&ní pro klientky 

 Mo"nost vybrat  
 z frází 



Nastavení tisku 

Mo"nost ur'ení po(adí sekcí p(i tisku 
Nastavení v%chozího nadpisu sekce 

Sekce se tiskne, 
pouze pokud je  
vypln&na 
 
\n = nov% (ádek 



Biopsie 

Definitivní v%sledek 

2 biopsie 

TNM klasifikace na  
základ& zobr. metod  

Intervalov% karcinom 
t(íd&ní vybran%ch  
p(ípad# dle valida'ního  
reportu  

Edit = dopln&ní roletky 



MOŽNOSTI NASTAVENÍ PROGRAMU 
 

II. 



Obecné nastavení 

Nástroje -> Nastavení 



Obecné nastavení 

!! Odblokovat star!í záznamy 
!! Umo"nit zm&nu 'i smazání záznamu vy!et(ení star!ích 10 dn# 

!! Kontrolovat otev(ené záznamy 

!! K zabrán&ní editace jednoho záznamu vy!et(ení dv&ma léka(i 

!! Ozna'ovat nevyti!t&né 

!! Hv&zdi'ka v hlavním okn& u nevyti!t&n%ch záznam# 

!! +ízen% seznam léka(# 

!! Viz dal!í kapitola 

!! Vícenásobné spu!t&ní 

!! Porovnávání záznam# více klientek 

!! Vkládat doporu'ení (automaticky) 

!! Viz popis vy!et(ení 



Obecné nastavení 

!! Editovatelné "ádanky 

!! P(e tiskem "ádanek (Tisk=>)ádanka o XXX) 



Obecné nastavení 

!! Uzamknout seznamy léka(# a pracovi!$ 

!! Do roletek se ji" nep(idávají dal!í jména 

!! Spou!t&t jen s dne!ními záznamy 

!! Pro rychlej!í start aplikace 

!! Odpovídá tla'ítku "Na'ti dne!ní" 

!! Udr"ovat konexi 

!! V p(ípad& problém# v po'íta'ové síti 

!! Doplnit text p(i shod& 'tení 

!! V%chozí popis pro druhé 'tení SCMG 



Nastavení zálohování dat 

Zálohovat data lze jen na centrálním po'íta'i (serveru) 

Adresá( se zálohami = cílové místo, kam má ukládat zálohy 
Cesta k log souboru = souvisí s funkcí upgradu databáze 

Zálohování dat je nezbytné 



Nastavení tisku 



Nastavení pozvánky 

Tisk adresních !títk# na obálky 

Pro modul pozvánek 



Dal$í nastavení  

!! Import 

!! Na'ítání dat z jin%ch program# 

!! Komunikace s mamografem & PACS 

!! Export seznamu pro worklist 

!! Export popis# do PACS 

!! Specifické pro mamograf (AURA, FOMEI, AGFA) 

!! Email 

!! Konfigurace pro rozesílání pozvánek 

!! Modul pozvánek 

  



Export pro IBA 

Identifikace – p(id&luje IBA 
Adresá( = musí umo"*ovat zápis (nap(. Dokumenty) 
Dopl*ování okres# – v p(ípad&, "e kartotéku na'ítáte  
                                   z jin%ch program# 
Varianty zasílání – data se v"dy nejprve vyexportují na disk  



Vlastní export 

)ádná dal!í aplikace 
 
Sta'í p(ipojení k  
internetu 
 
 
Z libovolného  
po'íta'e 



SPRÁVA UŽIVATELŮ 
 

IV. 



Mo'né nastavení 

!! V%chozí login SYSTEM = m#"e v!echno 

!! Vybrané moduly chrán&ny pevn%m heslem (poji!$ovna) 

!! Jména léka(# provád&jících vy!et(ení se zadávají p(ímo 
 
 
Alternativa 
 

!! P(eddefinování léka(# / u"ivatel# 

!! Nastavení oprávn&ní 

!! Nástroje => Administrace u"ivatel# 
 
 
 



Vytvá!ení seznamu u'ivatel" 

Role: 
•! Administrátor 
•! Léka( 
•! Recepce 

Léka( : 
nemá p(ístup do nastavení programu 
nem#"e smazat celou klientku 
Je nabízen v roletce Léka( 
P(ednastavení podle loginu 

Recepce: 
Nem#"e otev(ít kartu vy!et(ení 
M#"e pouze k osobním údaj#m 
a zakládání vy!et(ení 



MODUL POZVÁNEK 
V. 



Modul pozvánek 

Nástroje => Pozvánky 
Pro zvaní "en  

 na dal!í screeningové kolo 
 na dopl*ující vy!et(ení 



Modul pozvánek 

Filtr pro vyhledávání 

!! Dle data SCMG 

!! Maximální v&k klientky 

!! Dle 'asu od poslední mamografie (min. m&síc# od MG) 

!! Souhlas klientky se zvaním – viz osobní údaje 

!! Pouze "ijící klientky – viz osobní údaje 

!! Dosud nepozvané 

!! Varování u klientek s maligní biopsií 



Modul pozvánek 

Mo"nosti zvaní 

!! Písemn& 

!! Vlastními silami 

!! Extern& 

!! Emailem 

!! Telefonicky 



Funkce modulu  pozvánek 

Písemné zvaní 

!! Univerzální pozvánka 

!! Soubor Pozvanka.doc – nutno si upravit 

!! Tisk adresních !títk# 
!! Export adres pro externího rozesílatele 

Telefonní zvaní 

!! Tisk seznamu 

!! Export telefonních 'ísel do mobilního telefonu 

!! Vyhodnocení zvaní 

!! Tla'ítko efekt zvaní 

!! Kolik "en p(i!lo do 3 m&síc# od pozvánky 



Zvaní emailem 

Zvaní emailem 
!! Nutná konfigurace emailu 

!! SMTP – správce sít& 
!! Emailová pozvánka 
!! Text emailu = sablona_pozvanky.htm 
!! Zakon'ení emailu 
!! Nepovinná p(íloha (nap(. pozvánka jako pdf soubor)  



Zvaní emailem 

Zvaní emailem 

!! Nutné mít emailové adresy  - viz osobní údaje 

!! Otestujte p(es tla'ítko Test email na svou adresu  

!! Pozor na hromadné odesílání 

!! Max 500 za den 

!! M#"e skon'it ve spamu  



Pozvánky na dopl(ující vy$et!ení 



MODUL POJIŠŤOVEN 
 

VI. 



Import +íselník" 

Poji!$ovny=> Na'ti 'íselníky 

Pot(ebné soubory lze získat od zdravotní poji!$ovny 
P(i prvním importu nutno zvolit variantu "V!e" 



Vykazování 

P(edvypln&no 
•! Poji!$ovna 
•! Odesílající léka( 
•! Provád&jící pracovi!t& 

Tla'ítka k v%b&ru  
pou"ívan%ch kód# 

Vynuluj = znovu odeslat do ZP 



Tvorba K-dávek 

Poji!$ovny => Dávky 
Chrán&no fixním heslem 

Do dávek vstupují  
Dosud nevykázané 
Dle filtru 
 
Kopíruj na disk 
= p(ejmenuj na  
kdavka.xxx 
 
Pr#vodní listy 
 
Faktura 



Faktura 

Mo"nost tisku 
 
nebo 
 
Vytvo(ení elektronického souboru 
 
P(ed prvním vytvo(ením 
nastavení emailu 



Podp"rné funkce 

!! Denní v%kaz 

!! P(ehled proveden%ch v%kon# 

!! Statistika dle odesílajících léka(# 

!! P(ehled odkud jsou "eny odesílány 

!! Statistika dle poji!$oven 

!! P(ehled v%kon# dle poji!$oven 

!! Oprava R, a I,P v poukazech 

!! V%kaz je nezávisl% na p#vodních datech (osobní údaje) 

!! Pro hromadnou opravu v%kaz# v p(ípad& chyby 

!! Kontrola vykázan%ch v%kon# 

!! Srovnání kód# s typem vy!et(ení 



SPOLUPRÁCE S JINÝMI PROGRAMY 
VII. 



Modely provozování 

!! MaSc jako jedin% program 

!! MaSc pro záznam a popis V-ECH screeningov%ch vy!et(ení 
Jin% AIS/NIS pro kartotéku a poji!tovny 

 
!!  Jin% AIS/NIS pro popis vy!et(ení 

 MaSc pro parametrické vypl*ování 

!! Jin% AIS/NIS pro parametrické i textové vypl*ování 
Masc pro statistiku, indikátory, odesílání na IBA 

!! Pouze jin% AIS/NIS  



P!íjem dat do MaSc 

MaSc umí: 

!! Na'ítat osobní údaje z textového souboru 

!! zakladni rozhrani ver 3.doc 

!! Na'ítat data v'etn& v%sledku zobrazovacích vy!et(ení  

z textového souboru 

!! Ji" nepodporováno, nahrazeno XML formátem 

!! Na'ítat kompletní data v!ech vy!et(ení  

!! XML formát 

!! Rozhrani_XML-MaSc.doc 



Export dat z MaSc 

Exportovat lze v!e 
 
!! do excelu/CSV souboru 
 
Export textového popisu vy!et(ení lze do 

 

!! DICOM formát – pro PACS 

!! DASTA formát – pro jiné programy 

V"dy nutné vyzkou!et a nastavit, nutná spolupráce s dodavateli 



Záv-r 

D&kuji za pozornost 
 
 
 
 
 
klimes@iba.muni.cz 

Otázky? 


