Export informací o pacientech z Praktika do Excelu
Níže popíšeme, jak si můžete vyexportovat údaje o pacientech do excelu a s jejich daty dále
pracovat.
Nejdříve je potřeba nastavit si v Praktiku Masku – setřídí se pacienti dle informací, které jsou
uvedeny v hlavičce.
Vytvořit si masku
V seznamu pacientů zmáčknete F8. Na obrazovce se zobrazí tabulka Seznam masek, teď
stisknete Ins (vytvoříte si masku, kterou si poté přidáte do tohoto seznamu). Otevře se Vám
okno, které je podobné hlavičce pacienta, kde si zadáte kritéria hledání. V dolní části vyplníte
Název masky.

Nyní stiskněte alt+F10. Dostaneme se do samotného Nastavení masky a lze zde nastavit,
jaké informace o pacientech chcete exportovat (jméno, příjmení, rč, bydliště..).

Postavte se do kolonky Položky sestavy a stiskněte ctrl+K (klíčová slova). Otevře se nabídka,
kde si navolíte, co vše se má exportovat. Jednotlivé položky oddělte ; (středník zapříčiní, že
se informace vloží do jednotlivých sloupců a dá se s nimi pak v Excelu dále pracovat).
Vše uložte. V seznamu pacientů pak spusťte vyhledání pacientů dle Vámi nadefinované
masky stiskem F8.

Když budete chtít takto nadefinovanou masku použít příště, stačí v seznamu pacientů
stisknout F8 a v seznamu masek vybrat Vámi požadovanou. Praktik již pak sám provede
výběr pacientů. Je to zrychlení při opakovaném hledání dle stejných kritérií, např. při hledání
pacientů určité pojišťovny.

Stiskněte ctrl+P, kde se dostanete do rychlého
nastavení tiskárny, zde zvolte soubor. Uložte.

Vrátili jste se automaticky zpět do vybraných pacientů, stiskněte F9. V dalším okně vyberte
normálně a v následující Windows. Dále se nabídne, jak se má soubor jmenovat, napište
název + koncovku csv a pomocí tlačítka F5 nabrouzdejte, kam se má vytvořený soubor uložit.
V našem případě jsme soubor nazvali tisk.csv a uložíme jej na disk C.

Práce v excelu
Otevřete si nově vytvořený soubor, kde s daty
pacientů můžete dále pracovat.

POZOR

Jakmile ukončíte export, je potřeba vrátit tisk. Zmáčkněte ctrl+P a vraťte zpět Vaši tiskárnu,
kterou jste měli nastavenu před vlastním exportem.
Jak vyexportovat všechny pacienty
Pokud potřebujete vyexportovat všechny Vaše pacienty, je potřeba nastavit masku takto:

