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1. Úvod 

AmbulProWin je program pro ambulantní zdravotnická zařízení a je vhodný pro většinu odborných ambulancí 
(aktuální verze programu není vhodná pouze pro praktické lékaře a stomatology).  
 
Program je vhodný např. pro pracoviště ortopedie, chirurgie, neurologie, rehabilitace, samostatné 
fyzioterapeuty, logopedie, urologie, ORL, interního lékařství a další. 
  
Základní parametry programu: 
 

 vhodný pro velká i malá zdravotnická zařízení 
 intuitivní ovládání, lze ovládat převážně pomocí klávesnice, takže myš nemusíte používat tak často 
 možnost provozovat lokálně na jednom PC nebo na více počítačích v síti  
 možnost cloudového řešení - umístění databáze na serveru přístupném přes internet, takže máte data 

k dispozici odkudkoliv 
 pořízení zdravotnické dokumentace: anamnéza, vyšetření lékaře, výkony, výměnné listy, objednávání, 

recepty atd…  
 sestavy, statistiky, výkazy, kontrolní sestavy 
 možnost exportu dat do elektronicky podepsaných PDF souborů 
 lokální objednávkový kalendář nebo možnost využití internetového rezervačního systému   

http://nase-ambulance.cz  
 třídění pacientů do hierarchických dispenzárních skupin 
 možnost dočasně přednastavit datum pouze na úrovni programu pro rychlejší zpětné dopisování výkonů 
 snadné zpracování dat pro pojišťovnu, možnost provozovat více IČZ a více IČP 
 možnost odesílat dávky a faktury přímo z programu do všech pojišťoven (při použití doplňkového 

komunikačního modulu) 
 uchovávání obrazových příloh (RTG snímků, naskenované dokumentace apod.) v kartě pacienta 
 bohaté možnosti nastavení rolí a přístupových oprávnění jednotlivým uživatelům 
 postaveno na architektuře client-server, bezpečné uložení dat na MS SQL Serveru, realizováno na moderní 

platformě .NET s velmi vysokou odolnosti proti havárii serveru, výpadku napájení, selhání stanice . 
 
Po instalaci programu je nutné provést základní nastavení programu podle vašich potřeb – viz kapitola Nastavení.  
Pokud si s nastavením nevíte rady, obraťte se na svého dodavatele programu.  



 
 

2. Přihlášení do systému 

 

 
 
Přihlašovací jméno – přiděluje každému uživateli správce systému. Může obsahovat max. 20 znaků (písmena, 
číslice) bez mezery.  
Ke každému přihlašovacímu jménu je přiděleno implicitní pracoviště. Po vyplnění přihlašovacího jména se na 
další pole přesuneme tabulátorem.  
Heslo: max. 20 znaků 
Pracoviště: zde se nastaví pracoviště, na které se uživatel přihlašuje – jedná se o povinný údaj! 
 

 Pokud se jedná o novou instalaci programu, tak se napoprvé přihlaste pod přihlašovacím jménem admin a 
proveďte nastavení programu viz. kapitola Nastavení.  
 
V demoverzi programu je přednastaveni uživatelé: 
lekar ( heslo: demo ) 
admin ( heslo: demo ) 
 

Změna hesla: 
 
Heslo nového uživatele nastavuje administrátor. Každý uživatel má možnost si sám měnit heslo. Změna hesla se 
provádí přes Menu -> Nástroje -> Změna hesla : 



 

 
Je nutné nejprve vyplnit původní (staré) heslo (heslo pod kterým jste právě přihlášeni) a poté je nutné dvakrát 
vyplnit nové heslo. Heslo může obsahovat písmena i čísla (max. 20 znaků),  
V případě potíží s vyplňováním hesel „naslepo“ můžete hesla odkrýt zatržením volby vlevo dole „odkrýt hesla“ . 
 

3. Obecná pravidla 

Program lze ovládat pomocí hlavního menu  v horní části hlavního formuláře AmbulProWin, případně pomocí 
tlačítek na hlavní nástrojové liště.  
Požadovanou operaci můžeme vyvolat buď kliknutím levého tlačítka na příslušnou položku nebo stiskem 
odpovídající horké klávesy.  

 
Většina tlačítek a ostatních ovládacích prvků na formulářích má nastavenou skrytou nápovědu (tzv. tool tip text ), 
který podrobněji vysvětluje význam daného ovládacího prvku.  
 
Nápověda se vyvolá přesunem kurzoru myši na ovládací prvek a ponecháním kurzoru v klidu po dobu asi 1 
sekundy.  
Na kterémkoliv formuláři lze vyvolat tento kompletní manuál stiskem klávesy F1 (případně volbou menu -> 
Nápověda -> Dokumentace ). 
 
Na jednotlivých formulářích programu se vyskytují tyto typy ovládacích prvků: 

 textové pole: 

 - umožňuje zadat libovolný text . Pro posun na další pole je vždy možno použít klávesu TAB , 
ve většině formulářů také klávesu Enter (pokud klávesa Enter není vyhrazena v daném formuláři na 
nějaké potvrzení akce – např. výběr pacientů ). 
 

 textové pole s maskou:  

- obsahuje přednastavenou masku, povolující zadat určitý počet písmen/číslic na 
předem definovanou pozici. 
 



 víceřádkové textové pole : 

  - zadávaní delších textů, přesun na další pole 
v formuláři je možno provést pouze stiskem klávesy TAB nebo pomocí myši. 
 

 tlačítko: 

- pro spuštění nějaké další akce vztahující se k danému formuláři. Aktivuje se kliknutím 
levým tlačítkem myši nebo přesunem  
kurzoru na tlačítko stiskem klávesy mezerník nebo Enter . Na některých formulářích může být  je aktivace 
klávesou Enter zablokována. 
 

 Combobox (rozevírací nabídka) :  - speciální ovládací prvek pro 
výběr určité hodnoty z číselníku ( např. pracovišť, uživatelů atd.. )  
Kromě otevřením nabídky pomocí myši, můžete rozbalit nabídku klávesou [Alt+šipka dolů] nebo F4 . 
 

 pole pro Datum: 

 - umožňuje zadat datum. Tento prvek je vždy v tzv. přepisovacím režimu. 
To znamená, že není nutné při změně hodnoty původní mazat ( klávesou Del nebo BackSpace ) – stačí 
příslušná čísla pouze přepsat.  
Klávesa Del  v tomto případě maže celý zbytek data za kurzorem. Kliknutím na šipku vpravo se otevře 
kalendář. 
 

 Speciální ovládací prvky pro výběr hodnoty z číselníku ( Dg, IČp žadatele apod.): 

Např.: pro diagnózu:  , pro zobrazení odpovídajícího číselníku klikněte na šipku vpravo 
od editačního pole nebo uvnitř editačního pole stiskněte klávesu F4 .  
 

 Klávesa F4 je univerzální pro vyvolání kteréhokoliv číselníku pro výběr požadované hodnoty. 
 

 Kontextové menu – vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek seznamu. Například v kartotéce: 

 
 

 Záložky – překrývající se karty na formulářích. Mezi jednotlivými záložkami lze přepínat kliknutím levým 
tlačítkem myši na záložku nebo stiskem horké klávesy  (pokud je pro záložku definována) nebo stiskem 
kláves CTRL+PageUp a CTRL+PageDown .  
 



Příklad záložek v registru: 

 
 Kopírování a vkládání textu – je možno provádět standardními klávesami CTRL+C a CTRL+V nebo pomocí 

ikonek , případně  přes menu Editace .  
Operace  kopírovat-vložit nemusí být dostupná na všech místech a ve všech formulářích programu! 
 

 Undo-Redo – odmítnutí poslední změny – potvrzení poslední změny v editovaném textu – lze provést přes 
roletku hlavního menu Editace . 
 

 Se seznamy a formuláři se pracuje pomocí standardních tlačítek, (voleb menu „Záznam“) nebo horkými 
klávesami: 

- uložení změn a zavření formuláře – CRL+S ( případně CTRL+ENTER) 

- zavření formuláře ( bez uložení změn ) – horká klávesa ESC. Pokud již byly nějaké změny na formuláři 
provedeny může program vyžadovat v některých případech potvrzení, že opravdu uživatel nechce provést 
uložení změn. 

- založení nového záznamu – CTRL+N 

- zobrazení -  otevře formulář v režimu zobrazení – data pacienta nejsou uzamčena a nelze je měnit, pouze 
prohlížet 

 - změna -  F7 - otevře detailní formulář v editačním režimu. V případě potřeby jsou data pacienta automaticky 
uzamčena pro výhradní přístup 

- tisk – CTRL+P -  přímý tisk, s možností změny předvoleb, případně i s náhledem 

 - nápověda – F1 
 

 Textová makra /fráze  -  lze vyvolat ve vybraných editačních polích pomocí klávesy CTRL+F9, případně 

kliknutím na ikonu  na hlavní nástrojové liště. 
Obsahují předdefinované texty, které se často opakují a usnadňují zápis zdravotnické dokumentace. 

 
 



Makra/fráze si může nastavit uživatel zvlášť pro každou datovou oblast (např. pro vyšetření, anamnézu, žádanky 
apod.) podle svých potřeb.  
Vybrané textové makro / frázi můžeme vložit na místo kurzoru v aktuálním editačním poli dvojklikem nebo 
potvrzením klávesou Enter, případně kliknutím na tlačítko „Použít makro“. 
 
Makra se vytahují ke každému uživateli zvlášť a uživatel si je může sám měnit, přidávat, mazat. Každý uživatel si 
tedy udržuje svou vlastní sadu textových maker. 
 

4. Kartotéka 

 

 
 
Umožňuje provést výběr pacientů podle zadaných výběrových kritérií. Lze zadávat i část hledaného výrazu ( např. 
začátek  RČ, příjmení , jména ... ). Přesun mezi jednotlivými poli výběrové obrazovky se provádí klávesou TAB ( 
tabulátor) .  
 
Tip: V osobním nastavení uživatele lze nastavit, aby se čekárna vždy otevřela automaticky po přihlášení do 
programu. 
 
Klávesa Enter aktivuje vždy tlačítko „Proveď výběr“ – to proto, aby po zadání např. RČ uživatel nemusel 
přeskakovat tabulátorem až na toto tlačítko, případně nemusel jej aktivovat pomocí myši. 
 

 Číslo pojištěnce -  obvykle rodné číslo  
 Příjmení - program při hledání podle příjmení bude ignorovat až 2 překlepy, takže zobrazí i podobná 

příjmení. 
 

 Pojišťovna – pokud vyplníme toto kritérium, je nutné také vyplnit datum „ke dni“ , které určuje, ke 
kterému dni se má platnost registrace u dané pojišťovny vztahovat. 
 



 Tlačítko „Provést výběr“ se aktivuje stiskem klávesy ENTER na libovolné pozici tohoto formuláře.  
 

 Další kritéria:  
Při vyhledávání podle dalších kritérií je vždy nutno vyplnit období, za které se mají data zpracovávat. 
Pokud chceme hledat podle diagnózy nebo podle výskytu textu, pak musíme zatrhnout volbu „Existuje 
vyšetření“.  
Pokud chceme vyhledávat podle pořízeného výkonu, je nutné zatrhnout volbu „Pořízen výkon“ 
 

 Záložka Dispenzář 
Umožňuje výběr pacientů podle dispenzárních skupin. Detailní informace naleznete v samostatné kapitole 
„Dispenzář“ 
 

  
 

 Záložka „Další“ výběry – umožňuje např. vyhledání pacientů, u kterých není dopsán ZUM .  
 
 
Menu na levé straně kartotéky obsahuje tlačítka pro práci s pacienty: 
 

 horká klávesa F9 - rychlé vyhledání pacienta . 

  
Zadáte RČ nebo příjmení pacienta a potvrdíte klávesou Enter.  Stačí zadat pouze několik počátečních písmen 



příjmení nebo čísel RČ a zobrazí se nám všichni vyhovující pacienti. 
 

 založení pacienta  (horká klávesa Ctrl+N) . Tuto volbu použije pokud pacient v kartotéce 
zatím neexistuje. 

 změna registrační (matriční) karty  - obsahuje základní údaje o pacientovi a anamnézu 
 

 - přepnutí do dekursu pacienta  - obsahuje  veškerou zdravotnickou dokumentaci 
vybraného pacienta 
 

 - možnost objednat pacienta na další kontrolu 
 

 - vyřazení pacienta z přehledu. Pacient není fyzicky vymazán ( to lze provést pouze přes 
„Změnu reg. karty  F7“), ale je pouze vyřazen s aktuálního výběru pacientů 
 

 - převzetí pacienta do čekárny  (Horká klávesa CTRL+S, nebo CTRL+Enter) umožňuje 
vybraného pacienta přesunout do čekárny.  
Přenesení pacienta do čekárny můžeme také provést dvojklikem na řádek požadovaného pacienta.  
Volba přenosu pacienta do čekárny je funkční pouze pokud jsme zavolali kartotéku z příslušné čekárny klávesou 

CTRL+N ( případně volbou  z čekárny).  
Podrobnější informace viz Čekárna .   
 
 
 
 



 

5. Editace registrační karty pacienta 

Editační formulář pro založení/změnu registrační karty otevřete z kartotéky pomocí tlačítek 

 nebo  

 
 
Povinnými údaji v registrační kartě jsou:  
 

 Rodné číslo  
 Datum narození ( pokud nevyplníte, automaticky se vyplní podle rodného čísla při uložení),  

 pojišťovna ( kliknutím nebo stiskem klávesy mezerník na tlačítku  se vyvolá dialog pro 
zadání nové pojišťovny. 
 

Na záložce Pojištění máme možnost udržovat – opravovat historii pojištění pacienta u jednotlivých pojišťoven. 

 
 
pomocí ikonek lokálního menu je možné udržovat časově závislá data o průběhu pojištění: 



  
 

 Typ pojištění nastavujeme na hodnotu 1 – normální pojištění nebo 4 – pojištěnci EU . 
Je nutné vždy vyplňovat datum platnosti od-do záznamu. Pro neznámou platnost do můžete použít 
maximálně datum 31.12.9998 .  

 Při změně pojišťovny se automaticky předchozí „platnost do“ omezí na den před začátkem nového 
pojištění. 

 Zaškrtávací pole „vypnout formální kontrolu…“ umožňuje systému vnutit rodné číslo, které nesplňuje 
formální pravidla kontrované programem. 

 
Další záložky v registrační kartě jsou: 
 

 Anamnéza –  je přístupná na titulní straně reg. karty nebo v záložce „Anamnéza“ a také v dekursu 
pacienta ( viz Dekurs, Vyšetření ) 

 Poznámky -   libovolné poznámky k pacientovi 
 

Provedené změny ukládáme kliknutím na tlačítko  nebo  standardní  horkou klávesou pro uložení formuláře ( 
CTRL + S , případně CTRL+Enter). 
 
Pomocí tlačítka „vymazat pacienta“ v registrační kartě můžeme trvale odstranit pacienta ze systému. 
 

6. Čekárna 

 
- čekárna umožňuje řadit pacienty do fronty, buď podle příchodu, nebo podle data a času objednání. Každé 
pracoviště zdravotnického zařízení má jednu čekárnu.  

Spuštění čekárny: klikneme na ikonku  na hlavní nástrojové liště, nebo přes menu -> Pacient -> čekárna“ 
(horká klávesa CTRL+W)  .  
 
 



 
 
Tip: v osobním nastavení uživatele lze nastavit , aby se čekárna vždy otevřela automaticky po přihlášení do 
programu. 
 

 Výběr pracoviště -  po vstupu do čekárny se automaticky vybere čekárna pracoviště, na které je uživatel 
přihlášen. Pokud se chceme přepnout do jiné čekárny, provedeme to přes combobox „pracoviště“ v horní 
části obrazovky, nebo stiskem horké klávesy F3 .  

 Pokud chcete zobrazit více čekáren najednou, můžete zatrhnout „Zobrazit více čekáren“ a pomocí tlačítka 

 můžete zvolit, které čekárny chcete zobrazit. Combobox Pracoviště  je v tomto případě potlačen a na 
výběr nemá vliv. Toto nastavení je svázáno s uživatelem a přetrvá do dalšího přihlášení stejného uživatele. 
 

Obsah čekárny je automaticky aktualizován  po 20 sekundách. To znamená, že pokud sestra vloží pacienta do 
čekárny, na jednom počítači, tak na počítači u lékaře se pacient objeví v seznamu za 20 sekund.  
 
Akce nad čekárnou se spouští z panelu na levé straně formuláře: 

  (CTRL+N) - vyvolá kartotéku, kde je možno vybrat pacienta pro zařazení do čekárny.  

Po nalezení nebo založení nového pacienta do kartotéky dvojklikem (nebo přes ikonu , případně horkou 
klávesou CTRL+S) vložíme pacienta do aktuální čekárny 

 (CTRL+Del) – vyřadí aktuálně vybraný řádek z čekárny .  

(CTRL+F5) – umožňuje sestře přednastavit parametry pro lékaře. Vyplněné parametry se 
převezmou při založení dekursu resp. nového vyšetření lékařem,  
pokud lékař otevírá pacienty ze stejné čekárny jako sestra. 



 

 
Tento formulář lze použít i pro přeložení pacienta do jiné čekárny ( jiného pracoviště) . Jinak lze v něm 
přednastavit parametry žádajícího lékaře (podklady pro poukaz ),  
nastavit libovolnou poznámku, nastavit parametry pro založení nového dekursu ( začátek onemocnění ).  

-(CTRL+mezerník) přepnutí do dekursu pacienta ( viz dekurs ) 

- přepnutí do editace matriční karty pacienta 

- vymaže celou čekárnu ( nevymaže pacienty z registru, ale pouze z čekárny ) 

   - vytvoření objednávky příští návštěvy do standardního (lokálního) objednávkového 
systému 
 

 Pokud se pokusíme vložit do čekárny pacienta, který se již vyskytuje v jiné čekárně, program nás na tuto 
skutečnost upozorní, ale vložit pacienta dovolí. 
 

Objednávání / webová rezervace –  otevře okno ve kterém se zobrazí seznam objednaných pacientů . 
V programu je dvojí možnost správy objednávek k vyšetření. 

 Můžete použít  „standardní objednávání“ ,  kde zaznamenáváte objednávky do lokální databáze. Tyto 
objednávky jsou viditelné pouze pro lékaře/sestru.  
 

 Druhou možností je využití rezervačního systému na portále  http://nase-ambulance.cz  . 
Přes tento objednávkový systém mohou vkládat objednávky přes internet také pacienti a lékař sestra si je 
může v programu zobrazit. 
 

Oba systémy objednávání jsou oddělené, ale uživatel je může samozřejmě kombinovat. 
 
Rezervační systém http://nase-ambulance.cz lze také používat samostatně přes libovolný prohlížeč ( nezávisle na 
programu AmbulProWin ). 
Před použitím rezervačního systému je nutné zdravotnické zařízení na těchto stránkách zaregistrovat. 
 

http://nase-ambulance.cz/


Ukázka vytvoření objednávky vyšetření pacienta ve standardním (lokálním) objednávkovém systému: 

 
 

 
 

 Výhodou vestavěného standardního objednávacího systému je, že je propojen s registrem pacientů. 
Pokud je tedy objednávka založena z čekárny nebo registru, tak přímo v dekursu pacienta vidíte datum 
jeho příští návštěvy. Zároveň si můžete pacienta z pravé strany ( z objednaných ) přesunout jedním 
kliknutím na levou stranu do čekárny . 
 

 Pokud objednáváme do standardního systému pacienta, který je nový a nemáme čas jej zakládat do 
registru nebo neznáme jeho rodné číslo, můžeme kliknutím na tlačítko „objednat bez vazby na registr“ 
založit objednávku bez toho, aby pacient byl založen v registru. Založení pacienta do registru si můžete 
provést později až se pacient na návštěvu dostaví. 
 

 Webový rezervační systém přímo s interní databází programu AmbulProWin ve stávající verzi propojen  
není, i když je integrován do jeho uživatelského rozhraní. Objednávky mohou pacienti sami vkládat přes 
webový formulář, kde nezadávají své rodné číslo, takže vazba by nemusela být jednoznačná. 
 
Objednaného pacienta si tedy musíte v registru vyhledat ručně. Nelze jej tedy jednoduše z pravé strany 
obrazovky (z objednaných) přesunout do čekárny na levé straně. 



 
Obrazovka webové rezervace:  

 
 

Podrobný návod pro správu internetového rezervačního systému získáte po registraci na portále  
nase-ambulance.cz  . Tento rezervační systém je k dispozici v základní verzi zdarma. 

http://nase-ambulance.cz/


 

7. Dekurs 

 
Zdravotnická dokumentace pacienta může být pro přehlednost rozdělena na jednotlivé dekursy. Každý dekurs má 
definován začátek a konec. Lze ale také zaznamenávat všechny návštěvy pacienta do jednoho dekursu a členění 
na více dekursů nevyužívat.  
 
V rámci dekursu jsou zaznamenávány jednotlivá vyšetření, zdravotní výkony, ZUM, výměnné listy, doklady o 
pracovní neschopnosti, doklady o zdravotním transportu pacienta a recepty.  
 
Do dokumentace (dekursu) pacienta lze přejít z kartotéky nebo čekárny pomocí tlačítek na příslušné nástrojové 
liště nebo pomocí horké klávesy CTRL+mezerník .  
 

 
 

 Pokud se přepneme do dekursu z čekárny mohou se při založení nového vyšetření do něj přebírat  některé 
informace  z parametrů nastavených u pacienta v čekárně. 

 Přepínání mezi jednotlivými dekursy lze pomocí šipek :  , nebo lze kliknutím na tlačítko 

„Dekurs“  otevřít přehled existujících dekursů:  



 
 Pomocí tlačítek Nový, Změna, Výmaz, Ukončení lze libovolně rozdělovat zdravotní dokumentaci do 

jednotlivých dekursů.  
 Tlačítko Ukončení  je pro rychlé nastavení ukončení období dekursu. Tlačítkem Výmaz lze vymazat pouze 

dekurs, pod kterým nebylo zatím pořízeno žádné vyšetření, výkon apod. 
 

Tip:  Pokud nám stačí členění dokumentace pouze na úrovni jednotlivých vyšetření, tak nemusíme tlačítko 

 vůbec využívat a všechny vyšetření píšeme pod jeden automaticky založený implicitní dekurs. 
 

8. Vyšetření 

 
Základní záložka dokumentace pacienta – přepneme se na ni horkou klávesou CTRL+mezerník . Obsahuje přehled 
všech vyšetření.  
Přidávání, změna, výmaz se provádí standardními ovládacími prvky nebo horkými klávesami  
(viz obecná pravidla ).  
 
Doporučuje se nastavit oprávnění uživatelů tak, aby měnit již napsané vyšetření měl pouze autor ( uživatel, který 
vyšetření založil).  



Poznámka: přednastavený uživatel „lekar“ v demoverzi programu má přidělena maximální oprávnění. Při ostrém 
použití programu je vhodné oprávnění uživatelů dle potřeby omezit. 
 

 
 
V dolní části přehledu vyšetření se zobrazují výkony a  ZUM, které se vztahují k vybranému vyšetření. Zobrazují se 
pouze takové položky, které byly pořízeny na stejném pracovišti a ve stejný den jako samotné vyšetření. 
Například výkony pořízené ve stejný den sestrou na jiném pracovišti se v tomto přehledu neobjeví. 
( viz Výkony ) 

Založení a změnu vyšetření provádíme pomocí standardních tlačítek  nebo příslušných standardních 
horkých kláves. 
 

 Každé vyšetření obsahuje záhlaví, kde je nutné povinně vyplnit Datum, Hlavní diagnózu. 
Na pole Datum se můžete rychle přenést buď myší nebo horkou klávesou CTRL+D .  
 

 Pole IČP žadatele a Datum žádosti je nutné vyplnit v případě, že chceme vykázat výkony vyšetření na 
doklad 06 – poukaz na vyšetření/ošetření . Pokud tyto pole vyplníme, automaticky se nastaví pole Druh 
dokladu na hodnotu 06 . 
 

   - tlačítko pro Skrytí/zobrazení záhlaví. Užitečné v případě, že píšeme delší text vyšetření. 
 



 
 
Na formuláři vyšetření je několik záložek, které umožňují více kombinací zobrazovaných dat.: 
 

 Pouze vyšetření (F8) – zobrazí se pouze text vyšetření na maximální ploše. Na pravé straně je náhled na 
předchozí vyšetření. 
 

 Vyšetření+Anamnéza (F5) – zobrazí se editační pole pro vyšetření společně s anamnézou. 
  

 
Mezi editačními poli lze vzájemně kopírovat texty pomocí standardních kláves CTRL+C, CTRL+V. 
 



 Vyšetření + výměnné listy (Ctrl+M) 
- jedná se o výměnné listy přijaté nebo odeslané. Je možno do výměnného listu také přikládat 
naskenované zprávy, RTG apod. 
upozornění:  přílohy (naskenované dokumenty, RTG apod.) lze do výměnného listu přiřadit až poté, co 
jsou nahrány k pacientovi přes záložku přílohy . 

 

 
 

 Přílohy/RTG (Ctrl+I) - naskenované snímky, zprávy a podobně se přidají k pacientovi do záložky přílohy. 
Poté je možné je seskupovat  do výměnných listů (přijatých – tedy výsledků vyšetření ) s podrobným 
popisem . 
 

Tisk vyšetření –  se spustí po uložení vyšetření přes standardní tlačítko pro tisk  nebo přes horkou klávesu 
CTRL+P. 
 

 Lze tisknout jedno vyšetření, celý dekurs nebo vybraný interval vyšetření. Pokud chceme tisknout interval, 
je nutné zadat počáteční a koncové datum. 
 

 Pokud tiskneme interval, je nutné po vyplnění období stisknout tlačítko „Vybrat podle intervalu“ a teprve 
poté stisknout tlačítko „Tisk“ v levém dolním rohu formuláře. 
  



 
 

Variabilně můžeme přidat k textu anamnézu (na začátek) zatržením příslušného pole. 
 

9. Anamnéza 

 
Anamnéza pacienta je přístupná kromě registrační (matriční) karty ještě na dvou místech v programu. Při editaci 
vyšetření (viz Vyšetření) a v dekursu 
jako samostatná záložka za záložkou „Vyšetření“ .  

 
V této sekci dekursu jsou zároveň přístupné na další záložce i poznámky (tak jako v registrační kartě). 

Anamnézu lze samostatně ukládat a znovu měnit pomocí tlačítek . Jinak jsou změny automaticky uloženy 
po uzavření dekursu. 
 



10. Výkony 

 
Pořizování zdravotních výkonů a  ZUM  u pacienta. Horká klávesa na rychlé přepnutí je CTRL+K .  
Výkony lze pořizovat ve 2 základních režimech: 

 ve volném chronologickém řazení  - v tomto režimu jsou výkony řazeny chronologicky nezávisle na tom, 
pod které vyšetření patří. Výkon se automaticky vztahuje k vyšetření, které má stejné datum nebo 
nejbližší nižší. 

 v režimu pevného vázání výkonu na vyšetření jsou nově pořízené výkony pevně svázány s vybraným 
vyšetřením a to nezávisle na svém datu. 

 

 
 

 Výkony ve volném chronologickém řazení jsou Implicitně zobrazeny pouze za poslední 6 měsíců. Pokud 
chcete vidět více, musíte přepnout volbu „zobr.posledních 6 měs.“ na „neomezovat“. 
 

 Pořízení výkonu – pokud stojíme kurzorem na posledním řádku tabulky výkonu, stačí stisknout 
kurzorovou šipkou dolů.  
Automaticky se založí nový řádek a kurzor se přesune na 1. sloupec tabulky. Kód výkonu můžeme pořídit 
přímo, nebo můžeme stisknout klávesu F4  a nabídne se číselník výkonů ( viz Číselník výkonů ) . 
Pokud zadáme neplatný kód výkonu, program nás nepustí dále.  
V případě, že nestojíme kurzorem poblíž konce tabulky, můžeme stisknout standardní klávesu pro přidání 
záznamu (CTRL+N) a kurzor automaticky skočí na konec seznamu. 

 Počet výkonů – povinný údaj 
 Datum výkonu – povinný údaj. Při opravě data není nutné starý datum mazat, kurzor je automaticky 

přepnut do přepisovacího režimu.  
Tip pro rychlejší vyplnění data: Pokud zadáme pouze část data (např. pouze den nebo den a měsíc) a 
potvrdíme klávesou Enter, zbytek se doplní podle aktuálního dne (měsíc a  rok) . Případně podle 
přednastaveného data – viz níže . 
 

 Začátek,konec – nepovinný údaj. U vybraných výkonů se předvyplňuje automaticky podle počtu zadaných 
výkonů a času výkonu. 

 



 Název – při správném vyplnění kódu se odvodí automaticky. Pokud jde o starý výkon, ke kterému již není 
aktuálně v systému dostupný starý číselník, bude toto pole prázdné. Obecně lze v systému uchovávat 
kompletní historii číselníku, pokud je to vyžadováno. Z praktického hlediska to ale není nutné. 

 Pořídil – zkratka uživatele, který výkon pořídil. 
 Vazba – toto pole indikuje kontext pořízení výkonu. 

„V“ = výkon má pevnou vazbu na vyšetření nezávisle na svém datu. Bude do pojišťovny vykázán 
v dokladu, který převezme z vyšetření DG, IČP žadatelem a datum žádosti. 
„ není vyplněna “ =  výkon nemá pevnou vazbu na konkrétní vyšetření, tzn. Bude automaticky svázán vždy 
s nejbližším vyšetřením se stejným datem pořízení nebo nižším . 
Poznámka: při najetí kurzorem na vazbu se zobrazí informace, ke kterému vyšetření je výkon navázán . 

 ZUM – indikuje zda podle číselníku výkonů by měl být k tomuto výkonu vykázán ZUM. 
Pokud je ZUM vyplněn, je pole obarveno na zeleno, pokud ZUM vyplněn není, je pole červené. 

 bez ZUM – pokud uživatel toto pole zatrhne, pak v kontrolní sestavě na nedopsané ZUM se tento řádek 
nezobrazí (viz Kartotéka). 

 Pracoviště – pod kterým byl uživatel přihlášen při pořízení výkonu 
 IČP – identifikační číslo pracoviště, které je implicitně přiřazeno pracovišti. Má význam při zařazování 

dávek pro pojišťovnu. 
 Status – indikuje, zda je záznam již vyúčtován do pojišťovny ( případně jinak zablokován). 

„Z“ = výkon byl již zařazen do dávky 
„O“ = výkon byl označen k opravě a bude při nejbližším generování zařazen do nové dávky 
„prázdný status“  = výkon bude při nejbližším generování zařazen do nové dávky 
poznámka: tento prázdný status může výkon nabývat také poté, co byl původně označen k opravě a poté 
byla provedena kontrola dat (viz Vyúčtování). Tím byl výkon předzpracován k zařazení do dávky a status 
„O“ byl nahrazen „prázdným“ statusem 
„E“ = chybný výkon nebo nadlimitní výkon, byl automaticky vy5azen ze zpracování dávek. 

Výmaz výkonu lze provést přes standardní ikonku nebo horkou klávesou CTRL+Delete . 
ZUMy se pořizují v dolní části formuláře a vztahují se vždy ke konkrétnímu vybranému výkonu. Pro vyvolání 
číselníku HVLP,IVLP nebo PZT stiskněte v poli pro kód materiálu klávesu F4. 
 
Výkony vázat na vyšetření – po zatržení této volby se výkony rozdělí podle data pořízení pod jednotlivá 
vyšetření.  



 
Nově založené výkony jsou pak pevně svázány s příslušným vyšetřením nezávisle na tom, jaké mají datum 
pořízení ( ve sloupci vazba je indikováno písmenem V ). Pokud najedeme kurzorem na sloupec vazba, ukáže se 
nám, ke kterému vyšetření a DG je výkon navázán: 

 
 
Tento režim pořizování výkonů je obzvlášť vhodný pokud potřebujeme výkony rozdělit pod 2 poukazy, které se 
časově překrývají.  



 
Horké klávesy pro rychlé zadávání výkonů: 
 

 
klinutím na ikonu v záhlaví formuláře pro zadávání výkonů se otevře „nastavení horkých kláves pro rychlé 
zadávání výkonů“ . Zde můžete definovat pro vybrané horké klávesy kódy výkonů, které často používáte. 
Stisknutím příslušné horké klávesy pak můžete rychle vkládat výkony k pacientovi. 



 

11. Dočasné přednastavení data pro rychlejší zpětné dopisování výkonů 

 
Pokud potřebujeme zpětně dopsat vyšetření a výkony za určité datum, můžeme využít funkce „přednastavení 
data“.  U všech nově pořizovaných výkonů bude nabízeno místo aktuálního data přednastavené datum. 

 
 

12. Průzkumník výkonů 

Kontrolní přehled a možnost obnovy smazaných výkonů. 
Průzkumník výkonů umožňuje přehledně zobrazit všechny výkony pořízené v určitém období. Spouští se buď přes 
menu->Sestavy nebo tlačítkem v kartotéce. 
V průzkumníku se zobrazují také smazané výkony nebo výkony zablokované na základě automatických kontrol 
před zpracováním dávek. 

 
 



 
 
Na formuláři musíte nejprve zadat období a pak stiskněte tlačítko „vyhledat výkony“ . 
Smazané výkony lze v případě potřeby obnovit pomocí tlačítka na nástrojové liště „Obnovit smazaný nebo 
zablokovaný výkon“. 
 

13. Výměnné listy 

Umožňuje pořizovat výměnné listy – přijaté i odeslané. Záhlaví lze vyplnit podle přednastaveného číselníku nebo 
libovolným textem. U odeslaných zpráv (resp. žádanek) je automaticky doplněno jméno odesílatele. 
Rychlý přesun na záložku „výměnné listy“ provedete horkou klávesou CTRL+M . 
 

 



  
Založení/editace přijatého výměnného listu ( výsledky vyšetření ): 
 

 
Upozornění: 
Aby šlo snímek nebo naskenovaný dokument připojit jako přílohu do výměnného listu, musí být soubor předtím 
načten do sekce přílohy ( viz níže Přílohy ) ! 
 
Vyplnění žádanky:  

 



 
Do záhlaví „odeslán ad“ můžeme napsat libovolný text nebo můžeme text vybrat z přednastaveného číselníku. 
Po stisku tlačítka „Přednastavení žádanek“ se nám otevře formulář, ve kterém můžeme udržovat seznam často 
používaných záhlaví. 

  
Ke každému záhlaví můžeme přednastavit další texty. Tyto texty budou do nové žádanky automaticky vloženy po 
výběru příslušného záhlaví.  
Připojení příloh do žádanky: 
do žádanky lze jako u přijatých výměnných listů připojit přílohu ( snímek, naskenovaný dokument apod. ) a také 
lze přílohu případně s žádankou vytisknout. 
 Tisk žádanky: 
 

 



 
Při tisku výměnného listu je možno zatrhnout, které přílohy chceme vytisknout, zda chceme vytisknout 
naskenovaný podpis lékaře, případně můžeme vytisknout text souhlasu pacienta s elektronickým zasláním 
výsledků. 
Naskenovaný podpis musíme předem načíst v nastavení uživatelů do profilu uživatele. 
Text souhlasu lze měnit v globálním nastavení programu ( záložka příjem RTG ) na jakýkoliv jiný text.  
 

14. Přílohy 

 
Program umožňuje ukládat do dokumentace obrazové přílohy (RTG snímky, naskenované zprávy atd.) 

  
Současná verze programu AmbulProWin podporuje ukládání obrázků ve formátu jpg, bmp, png. Pole druh přílohy 
má pouze informativní charakter a ovlivňuje zástupnou ikonu přílohy.   
Upozornění: v současné verzi programu se snímky fyzicky ukládají do adresáře uvedeného v nastavení. Pokud 
chcete snímky vidět na více počítačích v síti, je nutné snímky ukládat do sdílené složky, ke které mají všechny 
počítače přístup.  
 
Přílohy lze vkládat do dekursu u konkrétního pacienta přes záložku Přílohy  nebo  
hromadně pro více pacientů přes Hlavní menu –> Pacient -> Přílohy-hromadné vkládání : 



Obrazovka pro hromadné nahrávání příloh pro více pacientů v řadě: 

 
 



15. Recepty 

 
Recepty jsou v příslušné záložce dekursu. Pořízení, opravu, výmaz a tisk provádíme přes standardní klávesy. 

 
 
Editace receptu: 

 



 Při pořízení receptu můžeme do pole kód/název zadat začátek názvu nebo kódu léku a poté je nám 
nabídnut příslušný číselník, ve kterém dohledáme přesný lék. 
 

 Pomocí tlačítka v pravém horním rohu „Opravit jméno nebo adresu“ můžeme přímo  zde opravit příslušné 
údaje bez nutnosti přecházet do registrační karty. 
 

Poznámka: Elektronické recepty ( eRecepty ) bude možno začít využívat v tomto programu v průběhu roku 2017, 
momentálně je tato funkce v testovací fázi. 
 
Před tiskem receptu musíme provést nastavení formátu stránky. Toto nastavení závisí na typu Vaší tiskárny a 
velikosti použitého papíru jesp. Předtištěných formulářů.  

 
nejdůležitější je nastavit parametry „šířka“ a „výška“ papíru.  
 
Tisknout můžeme pouze vyplněné texty nebo tisknout včetně formuláře na pozadí. Pokud chceme přizpůsobit 
tisk jednotlivých položek do již existujícího formuláře, můžeme posun jednotlivých položek upravit v nastavení.  
 
Po změně jakýchkoliv parametrů je nutné kliknout na tlačítko „Uložit nastavení a překreslit náhled“.  Toto 
nastavení je svázáno s počítačem a na jiném počítači si můžete nastavit parametry jinak. 
 
 

16. DPN 

 
Evidence dokladů o pracovní neschopnosti. Vztahuje se k aktuálnímu dekursu. Vytváření, změna, mazání se řídí 
standardními tlačítky na nástrojové liště.  



 



 

17. Doprava 

Vyúčtování cest zdravotnického pracovníka v návštěvní službě (doklad 36 ) 
 
Editor dokladů 36 otevřete kliknutím na tlačítko Vyúčtování cest zdrav. pracovníka, případně horkou klávesou 
CTRL+J . 

 
 
Zobrazí doklady pro datum, které odpovídá datu vyšetření na kterém jsme stáli kurzorem v předchozí obrazovce. 
Pokud chceme zadávat jízdy pro jiné datum, můžeme je změnit přímo přes datumovku nebo pomocí tlačítek 
předchozí den  a  následující den.  
Přejezdy mezi pacienty, které na sebe navazují, uvádějte do jednoho dokladu (nezávisle na tom ke které 
pojišťovně pacient patří). Ve druhém sloupci je pořadové č. dokladu , které určuje, do kterého dokladu v rámci 
dne jízda patří. Pořadí jednotlivých jízd v dokladu je ovlivněno sloupcem  čas. Pokud čas není vyplněn, tak se 
pořadí řídí sloupcem Pořadí.  Sloupec čas není povinný, tento údaj slouží pouze pro možnost řazení, do pojišťovny 
se tento údaj neodesílá. 
 První jízda v rámci dokladu musí mít vyplněné obě adresy ODKUD i KAM .  Pokud máte přednastavenou 
startovací domovskou adresu ZZ ( tlačítko na formuláři vpravo nahoře), tak je tato startovací adresa automaticky 
přidána do pole ODKUD pro první jízdu, kterou v daný zen založíte. 
U ostatních řádků není nutné adresu ODKUD vyplňovat, pokud je shodná s adresou KAM na předchozím řádku. 
Pokud chcete hromadně vyplňovat jízdy za celý den pro více pacientů, není potřeba složitě přecházet do dekurzů 
těchto pacientů, ale můžete se rychle přepnout na jiného pacienta pomocí tlačítka vlevo nahoře 

. 
 Pak pokračuje s vyplňováním dokladu pro dalšího pacienta. 
 
Před vyplňováním dokladů 36 doporučujeme se seznámit s aktuálním zněním metodiky VZP pro vyplňování 
dokladů. Hodnoty lze upravovat přímo v přehledové tabulce nebo prostřednictvím editačního formuláře.  



 

 
 
Položky se zakládají a editují pomocí tlačítek na nástrojové liště nebo pomocí standardních horkých kláves ( Nový 
řádek = CTRL+N, editace = F7 …) .  

 
 
 
Příkazy ke zdravotnímu transportu pacienta ( doklad 34 ) 
Program také umožňuje evidenci příkazů ke zdravotnímu transportu pacienta . Ovládání je standardní ( viz 
Obecná pravidla ). 



 

 



 

18. Číselníky 

 
Číselníky můžeme zobrazit přes hlavní menu Číselníky, nebo je můžeme spustit jako nápovědu pro vyhledání 
hodnoty pomocí klávesy F4. 
V programu AmbulProWin jsou dostupné tyto číselníky: 
 
 

 Pracoviště – jedná se o všechny pracoviště ZZ. Každé pracoviště spadá pod nějaké vlastní IČP. 
Při přihlášení uživatele si musí uživatel povinně zvolit na které pracoviště se uživatel přihlašuje. Tím je 
jednoznačně dáno na které IČP budou vykazovány případně pořízené výkony.  

 
Povinnými poli při založení pracoviště je Název, Zkratka, Typ pracoviště ( A = ambulance ), IČP, platnost od-do.  
IČP lze vybírat pouze z vlastních IČP nastavených v globálním nastavení programu. 
 
Data platnosti od-do  se mohou pohybovat v rozmezí 01.01.1900 až 31.12.2078 .  
 

 
 



 IČP – identifikační čísla pracovišť všech ZZ (žadatelů) ( včetně vlastních IČP ) . 
V číselníku jsou zobrazovány aktuálně platné záznamy, ale také ty jejichž platnost nedávno skončila. Tyto 
záznamy jsou podbarveny šedým podkladem. Seznam lze kliknutím na záhlaví řadit podle kódu nebo 
názvu, lze vyhledávat podle názvu nebo kódu a lze také v případě potřeby záznamy upravovat.  
Pokud aktuální číselník ještě neobsahuje nějaké IČP nového lékaře nebo ZZ, je možné toto IČP do číselníku 
založit ručně: 

 

 

  
 

 Výkony – zdravotnické výkony – implicitně jsou zobrazeny výkony, které jsou povolené na aktuální IČP ( 
podle pracoviště na které jsme přihlášeni).  
Pomocí comboboxu v nástrojové liště můžeme přepnout na všechny výkony povolené pro vlastní 
zdravotnické zařízení ( pokud je definováno více vlastních IČZ, tak pro všechny )  
případně můžeme zobrazit všechny výkony bez omezení.  
Zobrazené jsou vždy jen ty výkony, které jsou platné pro aktuální datum. 



 
 

 Léky,PZT,IVLP – tyto číselníky jsou integrovány do jednoho formuláře, takže pokud chceme při vybírání 
léku libovolně přecházet mezi jednotlivými číselníky kliknutím na požadovanou záložku. 

 
 

 Odbornosti – číselník odborností, má význam pouze při zakládání IČP nového žadatele. V případě vyplnění 
IČP se dotáhne do příslušného formuláře (např. formuláře vyšetření) již pak odbornost automaticky. 

 Diagnózy – číselník diagnóz. 
 Dispenzární skupiny – více viz kapitola Dispenzář. 

 
Aktualizace číselníků - Umožňuje nahrávat nové číselníky VZP. Číselníky je možno nahrávat ze serveru 
poskytovatele programu AmbulProWin přes internet. Při spuštění programu se kontroluje, zda jsou nové 
číselníky k dispozici, pokud ano nabídne program aktualizaci. Jedná se nejjednodušší způsob aktualizace číselníků.  
Upozornění: aby se kontrola existence nových číselníků po přihlášení uživatele provedla, musí být toto nastaveno 
pro uživatele v jeho osobním nastavení. Jinak kdykoliv lze spustit aktualizaci číselníků ručně přes menu „číselníky“ 



a pokud nejsou k dispozici nové číselníky, tak vyskočí upozornění, že nahrané číselníky jsou již aktuální, jinak se 
nahrají nové. 

 
 
Další možností je nahrávat jednotlivé soubory číselníků tak, je jsou dodávány VZP ( možnost stáhnutí na portále 
VZP ). 
 

 
 
Tlačítkem „redukovat velikost číselníků“ je možné promazat staré nepoužité záznamy v číselnících ( pouze 
v položkách starších více než 1 rok ) a tím zrychlit práci s těmito číselníky. 
 

 Povolené výkony – rozdělení povolených výkonů na jednotlivá vlastní IČP ,  
na levé straně vybereme příslušné IČP, na pravé straně jsou odpovídající výkony s obdobím platnosti. 



 
 

Důležité: pokud není číselník povolených (nasmlouvaných) výkonů vyplněn, program neprovádí kontroly při 
pořizování výkonů. 
Pokud je číselník nastaven, je zde nutné také nastavit, ke kterým výkonům lze pořídit signální kód 09543. Jinak by 
tento kód nebylo možné pořizovat. 
 
 

19. Dispenzář 

 

Číselník dispenzárních skupin 
 
Číselník dispenzárních skupin můžete upravovat přes  hlavní menu->číselníky. 

 
Číselník dispenzárních skupin si mohou uživatelé nadefinovat sami podle svých potřeb. Číselník může mít 
hierarchickou strukturu s libovolným počtem úrovní. Pacient, který je zařazen do určité „podskupiny“ 
automaticky spadá také do odpovídající „nadskupiny“.  



 
Pacienta můžeme přiřadit k libovolné skupině nebo i více skupinám zároveň. 

 Nová disp. skupina – umožňuje zadat základní disp. skupinu  (na 1. hierarchické úrovni ) 
 Nová disp.podskupina – před stiskem této volby musíme vybrat již existující skupinu/podskupinu, pod 

kterou novou podskupinu založíme. 
 Editovat položku – tato volba umožňuje změnit název disp. Skupiny nebo její popis . 
 Přesunout položku – tato volba umožňuje přesun položky ( s celým podstromem ) pod jiný uzel. 

Umožňuje také přesunout podskupinu na hlavní hierarchickou úroveň. 
Přesun položek lze provádět také tažením myši při stisknutém levém tlačítku myši ( funkce drag and 
drop)! 

 Vymazat položku – tato volba vymaže vybranou hierarchickou skupinu včetně všech jejich podskupin.  
    
Důležité: Pozor!, při vymazání disp. skupiny jsou všichni pacienti, kteří do této skupiny patřili nenávratně 
z této skupiny (resp. s libovolné její podskupiny ) vyřazeni !   
 

 Zařazení pacienta do dispenzárních skupin: 
Zařazení pacienta do vybraných dispenzárních skupin provádíme v dekursu pacienta: 

 
Na pravé straně nástrojové lišty máme k dispozici rozbalovací seznam, kde vidíme, do kterých disp. skupin je 
právě pacient zařazen.  
 
Pokud chceme provést nastavení/změnu , tak klikneme na tlačítko „Disp.skup.“  



Na následujícím formuláři můžeme přidávat a ubírat dispenzární skupiny, do kterých je pacient zařazen. 

 
Pro zařazení do skupiny vždy nejprve označíme příslušnou dispenzární skupinu a pak klikneme na tlačítko 

 .  
Pokud chceme pacienta ze skupiny vyřadit, tak označíme skupinu, kterou chceme vyřadit (na pravé straně 
formuláře) a poté klikneme na tlačítko: 

 
Poznámka: Zatržením volby „Zobrazit tlačítka pro úpravu dispenzárních skupin“ můžeme okamžitě zpřístupnit 
funkce pro úpravu číselníku dispenzárních skupin, aniž bychom museli tento formulář opouštět. 
 
Vyhledání pacientů zařazených do dispenzární skupiny: 
Pacienty zařazené do určité dispenzární skupiny můžeme vyhledat pomocí „Kartotéky“. 
Na záložce Dispenzář zatrhneme dispenzární skupiny, jejichž pacienty chceme zobrazit. Poté stiskneme tlačítko 
„Vybrat pacienty podle zatržených dispenzárních skupin“. 
Pokud zatrhneme skupinu, která obsahuje podskupinu nebo více podskupin, automaticky se zobrazí i pacienti, 
kteří spadají do libovolné její podskupiny ( na libovolné vnořené úrovni ). 



 
 

20. Statistiky 

Spustíme přes volbu hlavního menu Sestavy – Statistiky . 
Pro všechny statistiky na jednotlivých záložkách je nutné vyplnit období v záhlaví formuláře. 
Jednotlivé sestavy na jednotlivých záložkách mohou mít povinné doplňkové parametry. 
 
Po vyplnění výběrových kritérií potvrďte tlačítko „Start“ na příslušné záložce. 
Zobrazenou výslednou sestavu je možno vytisknout nebo exportovat ve formátu PDF, Excel nebo Word pomocí 

ikonky nad sestavou. 
Vyhledávat určitý text v sestavě lze tak, že vyplníme hledané slovo do políčka nad sestavou ( před tlačítko „Find“) 
a poté potvrdíme tlačítko „Find“, 
 vyhledání dalšího výskytu slova v textu provedeme tlačítkem „Next“. 

Ikonky   slouží pro: 
tisk,  
zobrazení náhledu stránek před tiskem  
nastavení formátu stránky 

- ikona „disketa“ umožňuje export sestavy do formátu PDF, případně WORD nebo Excel .   
 



 
 Přehled výkonů na lékaře/sestru 

 

 
 

 Přehled na pracoviště 
 

 
 

 Přehled na pojišťovnu včetně odhadu KORKa 



 

 
 

 Přehled na pojišťovnu a RČ 
 

 
 

 Unicitní pojištěnci, přírůstky za období 
 

 



 
 Přehled počtu výkonů – celkově za IČZ 

 

 
 

 Export dat do podepsaného PDF souboru 
 

 
 
Pokud chceme mít exportovaná data podepsána, musíme nejprve vybrat certifikát pro podpis. Certifikát musí být 
předem standardně nainstalován v počítači. 



 



 

21. Nastavení programu 

Do nastavení programu AmbulProWin může zasahovat pouze oprávněná osoba s administrátorskými právy! 
Chybné zásahy do nastavení může způsobit vážné problémy v chodu programu, případně nenávratnou ztrátu 
některých dat.   
 
Základní nastavení programu 
 
Po instalaci programu je nutné provést základní nastavení programu. Pro přístup do nastavení programu 
AmbulProWin musíte být přihlášen jako admin. Přihlašovací heslo obdržíte od dodavatele programu. 
Nastavení systému se provádí přes hlavní menu -> Nástroje ->nastavení programu (globální). 

 
 Volba Změnit parametry připojení SQL serveru umožňuje změnit cílový server, případně systémové 

přihlašovací údaje k SQL serveru.  
 
Můžete si také přes tuto volbu vytvořit novou iniciální databázi, která obsahuje vzorové nastavení 
programu a několik fiktivních „demo“pacientů. 
 

 Složku pro ukládání dávek je nutné nastavit na dostupný adresář před prvním vyúčtováním dávek. Může 
se jednat o síťový disk.  
Pokud potřebujete přistupovat do této složky z více PC, je nutné, aby tvar zápisu byl pro všechny PC 
platný (stejný).  
 



Proto se doporučuje buď mapovat tuto složku na všech PC pod stejným písmenem nebo použít zápis 
v unc tvaru \\server\sožka . 
 

 Složka pro ukládání pdf souborů slouží pro ukládání zdravotnické dokumentace v podepsaných pdf 
souborech. 
 

 Složka pro ukládání RTG a dalších příloh může být lokální nebo síťová. Podle toho, zda má být viditelná 
z více PC.  
 
Pokud nastavíte lokální nesdílenou složku, budou přílohy viditelné pouze na počítači, na kterém byly 
načteny. 
 

 Odkaz na rezervační systém je nutný v případě, že chcete používat internetové objednávaní pacientů 
k lékařskému vyšetření. Doporučená webová adresa pro přehled aktuálních objednávek je: 
https://nase-ambulance.cz/erezervace/nsRezervace/wfNahled.aspx 
 
Pokud chcete internetové objednávání využívat, musíte si předem zřídit na stránkách 
 https://nase-ambulance.cz svůj účet. 
 

Před pořizováním zdravotnické dokumentace, zpráv, výkonů atd. je nutné správně nakonfigurovat Nastavení 
účtování. 
 
Postup pro prvotní nastavení účtování: 
 
Přepněte se na záložku Nastavení účtování . 
Pole Dávky číslovat od  musíte změnit pouze v případě, že přecházíte na program AmbulProWin v průběhu roku a 
již jste v tomto roce vykázali do pojišťovny nějaké dávky a hrozilo by, že by byly odeslány dávky se stejným 
číslem.  
Musí být zajištěno, že v rámci roku neodešlete do pojišťovny dvě dávky se stejným číslem. Obvykle stačí ponechat 
nastavení číslování od čísla 1. 
 
Nastavení konfiguračních číselníků provádějte v pořadí tak, jak je uvedeno. 
 

1. Nastavení číselníku pojišťoven  

Tento seznam je potřeba měnit, jen pokud by nevznikla nová ZP nebo nedošlo ke změně názvu stávající. 
 

2. Nastavení vašich vlastních IČP: 
 

 



 

 

Pomocí tlačítka můžete záznam otevřít pro editaci a upravit přednastavené hodnoty podle skutečných 
parametrů vaší ambulance. Pokud máte více kombinací IČZ x IČP je nutné je všechny zde uvést. 

 
 
Kromě běžných fakturačních údajů dbejte na správné vyplnění pole DPOB(kód územního pracoviště VZP) a druh 
péče (pro soubor fdavka).  Formulář nezapomeňte uložit. 



 
3.  Nastavení pracovišť a vazby na IČP: 

 

 

 
 

 Ke každému pracovišti je automaticky přiřazena jedna čekárna, do které si můžeme pacienty zařazovat.  
 Pro každé pracoviště musíme určit vazbu na příslušné IČP. Uživatel, který se k programu přihlašuje,  

musí vždy zvolit pracoviště, na kterém pracuje. 



 



 
4. Nastavení účtovacích pravidel 

 

 
 

 
Na této obrazovce musíte nastavit účtovací pravidla včetně hodnoty bodu a typu fakturace pro všechny vaše IČZ 
a IČP. Pokud  máte více IČP, pro které je nutno nastavit různé bodové sazby, je třeba založit více pravidel. V každé 
definici pravidel může být jedno IČZ, více IČP a jedna sada hodnot bodů pro pojišťovny. 
 



 Název definice pravidel není podstatný, obvykle je možno použít např. název odbornosti, ke které se 
definice vztahuje. Jde pouze o rozlišení v případě, že máte více pravidel. 
 

 Sloupec „druh platby“ ovlivňuje způsob sestavení souboru fdavka 
 
V – v souboru fdavka bude žádost o vyúčtování  
P – v souboru fdavka bude žádost o předběžnou úhradu – měsíční paušál 
poznámka:  pokud se ve sloupci paušální částka ponechá 0, tak částka bude vypočtena z dávek. 
 
 

 Při sestavování dávek bude každá definice zpracovávaná zvlášť a bude pro každou pojišťovnu produkovat 
samostatnou fakturu. 

 



 
5. Nastavení povolených (nasmlouvaných) výkonů 

 

 
 
Základní sadu výkonů podle odbornosti můžeme přidat přes  tlačítko „přidat nasmlouvané výkony …“ . 

 
 
 
 



 
Chybějící výkony je nutno doplnit ručně, případně ty které nejsou nasmlouvané je nutné odmazat ! 
 

 
Výkony vyšetření, ke kterým máte povoleno vykazovat signální kód  09543 zatrhněte v příslušném sloupci a 

výsledné nastavení nezapomeňte uložit (CTRL+S ) . 
 
Tím je základní nastavení účtování dokončeno.  



 
6. Záložka „Příjem RTG“  

 
Na této záložce lze nastavit text  „souhlas pacienta s elektronickým zasláním výsledků“, který je možno tisknout 
na konec vystavené žádanky. Lze formulovat obecněji a využít i pro jiný typ žádanek než RTG. 
 
 

 
 
Na tomto formuláři se také  zadávají parametry pro automatické načítání snímků z emailového účtu přes IMAP 
protokol. Na serveru musí být nainstalována a spuštěna služba AmbulsoftControlService a s odesílatelem RTG 
snímků musí být domluven a v programu nastaven pevný formát zprávy.  Tato funkcionalita není součástí 
standardní licence a instaluje se zvlášť. Pokud budete chtít tuto funkcionalitu používat, kontaktujte dodavatele 
programu ohledně bližších informací.  
 
 



 
7. Další nastavení nutná pro ostré použití programu 

 
Jedná se o další nastavení, která jsou dostupná na  jiných místech v hlavním menu programu a jsou důležitá pro 
produktivní využití programu. 
 

 Nastavení uživatelských účtů 
 
Před ostrým použití programu je také nutné nastavit uživatelské účty (jméno, příjmení lékaře atd. ).  
Nastavení uživatelských účtů provedeme přes menu  nástroje-Nastavení uživatelů rolí oprávnění : 
 

 
 
Můžeme upravit podle skutečnosti již existující účet „lekar“, který je v programu přednastaven, nebo 
založit účet nový. Uživatele pak na záložce Role můžeme přiřadit do skupiny s určitým okruhem 
oprávnění. 
Další detailní  informace jsou v kapitole Uživatelé, role, oprávnění . 

 
 

 Pokud chceme kontrolovat  maximální povoleném limity výkonů (denní, měsíční, čtvrtletní atd. ), 
je nutné provést další nastavení – viz kapitola Kontrola výkonů. 
 

 V následující kapitole Osobní nastavení jsou popsána další nastavení chování programu, které jsou 
závislá na přihlášeném uživateli. 



 

22. Osobní nastavení 

Osobní nastavení svázané s přihlášeným uživatelem otevřete přes menu  Nástroj  nebo přes tlačítko na hlavní 
nástrojové liště: 

 
Kromě tohoto nastavení je na více místech v programu možno nastavit některé parametry, které se taktéž 
vztahují k přihlášenému uživateli.  
Například u většiny velkých editačních polí ( vyšetření, anamnéza, výměnné listy atd.) lze nastavit velikost 
zobrazeného písma. Toto nastavení si program také pamatuje k aktuálně přihlášenému uživateli 
 

 
 
 



 

23. Uživatelé, role, oprávnění 

Nastavení uživatelů se provádí přes hlavní menu -> Nástroje -> Nastavení  uživatelů, rolí, oprávnění. 

 
 

 Editace záznamu uživatele: 
 
povinné položky jsou: zkratka, jméno, příjmení, přihlašovací jméno, heslo, pracoviště, platnost od- do . 
Pracoviště je implicitní pracoviště uživatele při přihlášení, tzn. nabízené na přihlašovací obrazovce po 
vyplnění přihlašovacího jména . Uživatel ale může při přihlášení toto přednastavené pracoviště změnit na 
libovolné jiné. 
 

  
Pole IČP není nutné vyplňovat, IČP se přebírá z pracoviště, na které je uživatel aktuálně přihlášen. 



Každý uživatel má definované období platnosti.  
Neplatné uživatele kvůli historickým vazbám na ostatní data nemažeme, pouze jim upravíme datum 
platnosti záznamu, případně zvýšíme pořadové číslo, tak aby v nabídkách figurovali na konci. 
 
Pokud chceme v žádankách tisknout podpis lékaře ( nap. pokud žádanku tiskne dodatečně sestra ), tak je 
nutné podpis naskenovat a obrázek s podpisem k lékaři nahrát. Pokud podpis tisknout nechceme, není 
potřeba jej zde nahrávat. 
 
 
 

 Nastavení rolí: 
v programu jsou předdefinovány některé běžně užívané role. Tyto role lze upravovat, případně zakládat 
nové. 

 
 
V programu jsou definovány pojmenované objekty oprávnění, které zpřístupňují určité přístupové uzly 
v programu.  
 
Přehled definovaných objektů oprávnění je na  záložce „Objekty oprávnění“.  
Tyto objekty oprávnění neměňte! 
 

 
 



 
 Po přepnutí na záložku Role, vybereme roli, kterou chceme pacientovi přiřadit a klikneme na tlačítko 

„Přiřazení uživatelů a oprávnění do role“. 
 

 
Zde můžeme přiřazovat do role jednotlivé uživatele a objekty oprávnění s definovanými právy pro danou roli. 
Jeden uživatel může patřit do více rolí.  
Pokud by si oprávnění rolí vzájemně odporovala, platí pravidlo, že co není zakázáno je povoleno. Tzn., že pokud 
například v jedné roli je definováno oprávnění Zakázat zápis – je tato funkce zakázána i kdyby byla v jiné roli 
povolena!  Takže Zákaz oprávnění má větší prioritu ve vyhodnocení efektivních práv než povolení. 
 
Význam jednotlivých druhů oprávnění je závislý na druhu ovládacího prvku v konkrétním formuláři (resp. menu ). 
Oprávnění se dělí na možnost : Čtení , Zápisu a Použití (pro vybraná tlačítka na formulářích) 
 

24. Kontrola výkonů 

Následující sestavy umožňují kontrolu nadlimitních výkonů. Nastavení tabulky limitů výkonů je ve formuláři  
menu->Pojišťovna->Kontrola výkonů .  



 
 
Po nastavení výkonů, které chceme kontrolovat, můžeme spustit kontrolu přímo zde kliknutím na tlačítko 
„Kontrola nepovolených kombinací“. Kontrola se podle nastavené tabulky provádí také průběžně při pořizování 
výkonů. V případě problému je výkon označen vykřičníkem. 
Automatické kontroly výkonů jsou také prováděny automaticky před spuštěním generování dávek. 
 
Na druhé záložce (viz níže) lze kontrolovat konkrétní zadaný výkon v určitém období proti maximálnímu limitu na 
pacienta a den. Tato sestava umí také automaticky zablokovat nadlimitní počet výkonů, tak aby nevstoupily do 
zpracování pro pojišťovnu. 

 
 



25. Vyúčtování pro pojišťovny 

Program pro sestavení dávek pro pojišťovny spustíme přes hlavní menu->pojišťovny->zpracování dávek . 
 

 
 

 Před zpracováním dat zkontrolujte v Nastavení, zda máte správně vyplněnou cestu pro ukládání dávek.  
Složka pro ukládání dávek musí být dostupná ! 
 

 Pokud jste v aktuálním roce již nějaké dávky do pojišťovny posílali z jiného programu, je nutné také 
v Nastavení nastavit minimální číslo dávky tak, aby nedošlo k duplicitě v rámci roku. 
 

 Na pravé straně obrazovky vyberete obor dat, pro které chcete dávky sestavit. Můžete data zpracovávat 
postupně nebo zatrhnete vše. 
 

 Před samotným spuštěním generovaných dávek můžete provést předběžnou kontrolu dat za vybrané 
období. Pokud jsou nalezeny nějaké formální chyby v pořízených datech, je na obrazovku vypsán 
protokol.  
 
Pokud se mezi těmito chybami vyskytují takové, které nelze automaticky opravit, je nutné nejprve provést 
opravu. Přímo z protokolu se můžete prokliknout na dekurs příslušného pacienta a chybu opravit. 
 
Neopravená data nelze do dávky zahrnout.  
V kontrolní sestavě se také mohou objevit nezávažné chyby, jejichž oprava není pro další zpracování 
bezpodmínečně nutná. 
 

 Po kontrole můžeme spustit „Start zpracování“ . 
 

Rychlost zpracování závisí na počtu pořízených výkonů a rychlosti připojení k databázovému serveru . 



Vygenerované dávky a faktury se objeví na záložce „Dávky“.  
 
Číslo faktury se po každém spuštění zvyšuje o jedničku. Pokud chcete před generování dávek vnutit jiné číslo další 
faktury, napište toto číslo do pole „přednastavit číslo faktury“. Tato hodnota se uplatní pro následující fakturu a 
všechny další budou po ni následovat opět vždy o jedničku vyšší. Systém nedovolí přednastavit číslo následující 
faktury nižší než je poslední číslo existující faktury. 
 
Ve vygenerované faktuře máte možnost číslo faktury případně upravit, pokud je to potřeba.  
 

 
Na záložce faktury máte u každé faktury uveden hypertextový odkaz do adresáře, kde je příslušné soubory  dávek 
(soubory kdavka.* a fdavka.* ) uloženy. Kliknutím na tento odkaz se Vám otevře průzkumník v příslušné složce. 
Pokud soubory chcete zkopírovat do jiné složky případně na disketu, disk nebo flashdisk, můžete k tomu využít 
tlačítko „Kopírovat na disk“.  
 
Pokud soubory nahráváte přímo na portál pojišťovny, není nutné je kopírovat na jiné přenosné médium a přímo 
si je dohledáte v příslušném adresáři. 
 

 Pokud máte  nainstalován přídavný komunikační modul PZP.exe můžete fakturu včetně dávek odeslat 
přímo na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Komunikační modul umožňuje odesílání dávek na všechny 
pojišťovny včetně VZP (111)  a  ZPMV (211) . 
 
Komunikační modul PZP.exe není standardní součástí instalace a musíte si jej objednat zvlášť u 
dodavatele programu AmbulProWin ( http://www.opavasoft.cz) . 

 
 
Fakturu si můžete otevřít, opravit, vytisknout. Na faktuře můžete dodatečně upravit číslo faktury, částku a další 
fakturační údaje. Můžete také změnit druh vyúčtování pro generování souboru FDAVKA. Přednastavení druhu 
vyúčtování se provádí v nastavení účtovacích schémat – viz kapitola Nastavení. 

http://www.opavasoft.cz/


 
 



 
 
Kromě dávky si také můžete vytisknout průvodní list ( při elektronickém zasílání faktury fdavka přes portál nebo 
komunikační modul není průvodní list potřeba ). 
 
Pokud chcete dávky z nějakého důvodu vygenerovat znova, tak je nutné předem nejprve vymazat všechny 
faktury, které se k těmto dávkám vztahují a také samotné dávky. 
 
Pokud jsou dávky již odeslány do pojišťovny, tak je nemažte! Případné opravy chybných odeslaných dávek se řeší 
opravou dokladů (viz odstavec níže ). 
 
Výsledné dávky potom můžete poslat do pojišťovny na nosiči nebo nahrát přes portál příslušné ZP nebo odeslat 
přímo z programu přes volitelný komunikační modul PZP . 
 
 

26. Oprava dokladů 

 
Pokud pojišťovna doklady z nějakého důvodu odmítne, je nutné data opravit a poslat znovu. K tomu slouží 
opravný formulář, který spustíte přes hlavní menu -> pojišťovna -> oprava dokladů : 



 
 

 Nejdříve se musí podle protokolu od pojišťovny vyhledat chybné doklady.  
Vyplníme povinné pole období a potom můžeme hledat podle čísla dokladu nebo podle rodného čísla 
(pokud hledáme podle RČ, tak vyhledáme najednou všechny doklady týkající se jednoho pacienta 
v zadaném měsíci). 
 

 Po výběru dokladu, který chceme opravit, klikneme na tlačítko „Opravit doklad a poslat znovu“  a 
přepneme se do dalšího formuláře: 
 



 
 

Můžeme opravit následující údaje: 
 Pojišťovna + datum od kdy platí 
 Rodné číslo 
 IČP žadatele, datum žádosti 
 Změnit, přidat, vymazat výkony a ZUM z dokladu 

 
Podle toho, které změny jsou provedeny, je nutné zatrhnout příslušné zatrhávací políčko. 
Všechny změny provedené v dokladu se promítnou také do zdrojový tabulek (kartotéky, vyšetření, výkonů, ZUM). 
 
Po návratu do předchozí obrazovky máme možnost ještě operaci odeslání upraveného dokladu stornovat. Data 
ve zdrojových tabulkách ale zůstanou již změněny. 
Do původního stavu je pak můžeme vrátit ručně přes kartotéku. 
 
Upozornění: status „O“ u opravených výkonů se po spuštění „Předběžné kontroly dat za období“ nebo po 
spuštění generování dávek  změní na status „prázdný“. Poté již není možno provést stornování opravy!  
 
Poznámka: V případě, že omylem zařadíte k opravě nějaký doklad, který pojišťovna dříve přijala, bude 
pravděpodobně pojišťovnou vyřazen jako duplicitní. 


