Setřídění pacientů podle informací, které jsou uvedeny v hlavičce
Dokáže vyhledat všechny pacienty podle informací, které uvádíte v hlavičce pacientů
(redukovaná verze Praktika má tuto funkci omezenou).
Jsou dvě možnosti, jak používat masky.
 můžete jen jednorázově vyhledat určité pacienty, k tomu slouží “Přímá maska“.
Maska se nikam neukládá, je vhodná pro jednorázové vyhledání pacientů.
 druhá možnost je vytvořit si Váš seznam masek, které budete nejčastěji používát. Na
obrázku níže vidíte příklad seznamu masek, které je možné pravidelně použít
(v redukované verzi lze použít jen “Přímá maska“)

V seznamu pacientů zmáčknete F8. Na obrazovce se zobrazí tabulka Seznam masek, teď
máte dvě volby buď F7 (Přímá maska) nebo Ins (vytvoříte si masku, která se přidá do
seznamu Masek).
Volba Přímá maska, vám otevře okno nabídky hlavičky pacienta, podle čeho má dojít
k výběru pacientů. Např. dle pohlaví, pojišťovny, neschopností, data návštěvy …..
Pak již dáte OK a dojde k výběru pacientů.
Volbou Ins se vám otevře v podstatě stejné okno, kde zadáte kritéria hledání, jen si můžete
tuto masku uložit do seznamu masek. (V dolní části vyplníte Zkratku masky a Název
masky.) Když budete chtít tuto 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.

Příklad vytvořené masky – seznam dnešních pacientů
Chceme vyhledat všechny pacienty (muže i ženy) od všech pojišťoven, kteří nás dnes
(v aktuálním datu) navštívili. Tuto masku si uložíme, protože ji budeme používat často.
Postup:
V seznamu pacientů stisknout F8, v prázdném seznamu masek stiskneme Ins (Insert).
Dostáváme se do okna, kde si nastavíme kritéria, podle kterých chceme vyhledávat.

 necháme křížky Muži, Ženy, protože nechceme pohlaví rozlišovat
 u kódu pojišťovny necháme samé nuly, protože chceme znát pacienty od všech
pojišťoven
 přesuneme se k položce Náv (návštěva). Chceme znát seznam pacientů, kteří nás
navštívili dnes, ale zároveň chceme, aby Praktik bral za dnešek aktuální datum.
Abychom toho docílili, stiskneme nyní F6 (Výraz) a vybereme Dnes.
 nyní si jen dole napíšeme název Masky a také zkratku této masky
Po kliknutí na OK se maska přidá do seznamu mých masek.

