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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás v našem aktuálním newsletteru informovali o úspěšném jednání Gas
troenterologické asociace v problematice úprav a vylepšení softwarových rozhraní programů, které 
každodenně užíváte ve svých ambulancích, na míru přímo Vám, ambulantním gastroenterologům.

Vědomi si náročnosti ambulantního provozu, a zejména administrativní zátěže každodenní praxe 
ambulantního gastroenterologa, rozhodli jsme se Vám v tomto ohledu pomoci. Iniciovali jsme jed
nání se zástupci výrobců softwarů, které denně užíváte při práci ve svých ambulancích. Cílem těchto 
jednání bylo provést úpravy a vylepšení těchto programů tak, aby byla práce s těmito programy 
v ambulantní praxi co nejvíce přínosná. 

Jak je Vám jistě známo, pro odbornost 105 (Pracoviště gastroenterologie a hepatologie) vyžaduje 
zdravotní pojišťovna 201 a 207 tvorbu samostatných dávek s odlišným IČZ obsahujících preventivní 
a screeningové výkony (15101, 15103, 15105, 15107) a výkony (15445, 15440, 15950), pokud jsou vykázány 
společně s preventivními a screeningovými v jeden den. Takto vykázané výkony nejsou zahrnovány 
do regulací zdravotních pojišťoven. Na základě jednání se zástupci společnosti CompuGroup Medical  
(CGM), jejíž ambulantní informační systémy většina z Vás využívá, byly provedeny programové úpra
vy zohledňující tento fakt. Podklady pro úpravy vzešly právě ze strany ambulantních gastroentero
logů sběrem jejich požadavků. Realizace těchto změn byla konzultována s MUDr. Janem Cízou, aby 
bylo zaručen co nejefektivnější výsledek naší práce. 

Úpravy popsané v příloze č. 1 jsou nyní dostupné po aktualizaci softwaru výhradně v systému PC 
DOKTOR. Pokud ke své práci využíváte systém MEDICUS nebo AMICUS, napište nám prosím. Při 
dostatečném zájmu otevřeme jednání o implementaci úprav i do těchto systémů.

Řešení přinášíme i Vám ostatním, kteří užíváte jiný program než je uvedený výše. Jestliže tedy 
používáte program od jiného dodavatele a zvažujete změnu, vyjednali jsme pro Vás při objednávce 
do 30. 9. 2016 20 % slevu na všechny licence ambulantních informačních systémů CGM (PC DOKTOR,  
MEDICUS a AMICUS) a to dokonce i na případný převod dat ze starého softwaru do nového.  
Pro uplatnění slevy kontaktujte obchodní oddělení CGM na tel.: 246 007 820 nebo emailu.:  
obchod.cz@cgm.com a uveďte kód GA16. V případě zájmu rovněž Gastroenterologická asociace 
nabízí možnost zaškolovacího kurzu práce v těchto programech. Náklady tohoto kurzu budou hra
zeny Gastroenterologickou asociací.

Věříme, že tato první úprava je jen jednou z řady dalších, které budou následovat. I nadále bychom 
Vám rádi cestou Gastroenterologické asociace poskytovaly komplexní podporu v celém spektru 
gastroenterologické problematiky.
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POSTUP TVORBY ODDĚLENÝCH DÁVEK

1.  V menu Katalogy > Katalog zaměstnanců vytvořte nového uživatele s odborností 105. Takto 
vytvořený uživatel bude sloužit pouze pro vykazování preventivních a screeningových dávek. 

2.  Pro práci se systémem nadále využívejte své původní přihlášení a výkony vykazujte jako doposud. 

3.  Před tvorbou uzávěrek zavolejte novou funkcionalitu v menu Pojišťovna > Přehledy za období 
> Vykázaná léčba >  > [Gastroenterologie – přepočet výkonů]. Pozor! Funkce je dostupná 
pouze pro odbornost 105. V levé části pojmenované Zdroj uveďte uživatele, pod kterým pořizu
jete všechny výkony. V pravé části nazvané Cíl uveďte fiktivního uživatele, kterého jste vytvořili 
v prvním kroku, a stiskněte tlačítko [Provést přesun výkonů (ambulantní účet)] resp. tlačítko 
[Provést přesun výkonů (poukazy)]. Zdravotní pojišťovny a výkony k přesunutí jsou definované 
v implementaci pod tlačítkem  . 

4.  Po dokončení přesunu proveďte standardně vyúčtování pro všechny zdravotní pojišťovny. 

5.  Přepněte se na fiktivního uživatele  , pod kterým proveďte ještě jednou vyúčtování zdravotní 
pojišťovně 201 a 207. Při první tvorbě uzávěrky nezapomeňte uvést správné IČZ.




