Obrazová dokumentace
Slouží k ukládání obrázků (např. rentgenové snímky, ultrazvukové obrázky, …) ve formátu jpg
ke kartě pacienta.
V kartě pacienta, ke kterému chcete přiložit obrazovou dokumentaci, stiskněte Alt+K (karta).
V zobrazené nabídce si vyberte informační okno . . . (spouští prohlížeč obrazové
dokumentace).

Pokud nemáte v menu žádnou položku, kde by byly
tečky (předefinované pro obrazovou dokumentaci),
postavte se na některý nápis informační okno,
stiskněte Alt+F10. Otevře se nastavení této položky
v menu. Zde si můžete nastavit i horkou klávesu, kterou
spustíte obrazovou dokumentaci přímo z dekursu
pacientů.

Po spuštění obrazové dokumentace (buď
z menu nebo horkou klávesou) se zobrazí
informační okno, kde momentálně
nebude nic, jelikož jste ještě žádnou
obrazovou dokumentaci nevedli. Běžně
zde je seznam všech obrázkových
dokumentací, které máte u pacienta
vedeny ‐ viz. obrázek.

Abyste dostali obrázek do dokumentace pacienta je třeba nyní zmáčknout klávesu Insert
(přidat). Po stisku se otevře okno Prohlížeč obrazové dokumentace. Nyní máte více
možností, jak obrázek do dokumentace vložit.
a) Pokud máte obrázek uložen na disku (nebo jej tam Váš přístroj ukládá), kliknete na
ikonku (žlutá složka) a najdete, kde máte obrázek na počítači uložen. Nebo stiskněte
klávesu F2.
b) Pokud chcete obrázek získat ze scanneru, klikněte na ikonku, vedle žluté složky.
Program začne komunikovat s Vaším scannerem. Nebo stiskněte F4.
c) Pokud máte tkzv. grebovací kartu pro snímání videa z Vašeho přístroje, klikněte na
ikonku kamery nebo F7 . Otevře se další okno pro snímání videa, zde si také můžete
provést vlastní nastavení přístroje, ze kterého budete snímat video.

.
Ve spodní části okna Prohlížeč obrazové dokumentace máte popis funkčních kláves.
F2 – otevře se Vám okno, kde si najdete, kde máte obrázek uložen a
F3 jej pak uložíte
F5 – zvětší obrázek při prohlížení
F7 – dojde k propojení s Vaším přístrojem, který vysílá video signál
F10 – nastavení obrazové dokumentace
Při uložení obrázku do dokumentace se Vám napravo v tomto okně
v Dokumentech zobrazí seznam Vámi uložených dokumentací.

Klávesou Esc se vrátíte do Praktika. V seznamu, který jste měli původně prázdný, se nyní
objevil Váš nový dokument.

TIP

Rychleji spustíte obrazovou dokumentaci přímo z dekursu pacienta stiskem Ctrl+V.

Přejmenování nabídky na Obrazová dokumentace – pro lepší orientaci v menu
Postavte se na nabídku, u které jsou tečky, a
stiskněte Alt+F10 a v horní části napište nový
název, abyste věděli, o jakou funkci se jedná.
Ve stejném okně lze také nastavit horkou
klávesu, kterou se přepnete z dekursu do Obrazové dokumentace.

Rychlý přístup na danou obrazovou dokumentaci z dekursu pacienta
Praktik umožňuje pro Vaši lepší orientaci umístit do dekursu pacienta značku, která
znamená, že pro daného pacienta v dané návštěvě máte uloženu obrazovou dokumentaci.
Pokud pak stisknete Ctrl+V na značce v dekursu, otevře se Vám Prohlížeč obrazové
dokumentace s příslušným obrázkem, který náleží k dané návštěvě. Jak vypadá značka
v dekursu vidíte níže na obrázku.

Aby se značka do dekursu dělala automaticky, stačí, když půjdete v Praktiku do seznamu
Obrazových dokumentací a stisknete Alt+F10. V nabízeném okně přidáte křížek Odkazy do
dekurzu.

Archivace obrazové dokumentace
Protože obrázky zabírají velmi mnoho místa, není obrazová dokumentace součástí běžné
archivace, tu si musíte zajistit sami vypalováním na CD nebo DVD.
V adresáři Praktika je složka Odkazy, kde vzniká soubor s dokumentací a je s příponou .odn.
Ten je potřeba co nejčastěji archivovat/vypalovat.
Jakmile je tento soubor dostatečně veliký na jedno CD (700MB), změní mu program příponu
na .odo. Takový soubor se už dále nemění a stačí jej vypálit jen jednou na běžné médium a
bezpečně jej uchovat. Nové obrázky se pak ukládají do nového souboru .odn.
Pokud by na Vašem disku bylo málo místa, lze .odo soubory eventuelně vymazat a až se
budete chtít podívat na nějaký starší obrázek, tak vložíte CD s tímto souborem

Dálkový ovladač na obrazovou dokumentaci
Nabízíme Vám dálkový ovladač, který jednoduše stiskem jednoho tlačítka vloží obrázky
z Vašeho přístroje do obrazové dokumentace v programu Praktik.
Jak by pak Vaše práce s ovladačem vypadala:
Přijde Vám pacient, kterému budete dělat vyšetření pomocí přístroje např. sono. V Praktiku
si otevřete kartu pacienta a spustíte obrazovou dokumentaci (Ctrl + V). Spustila se obrazová
dokumentace a stisknete F7, kdy se otevře okno se snímaným videem. V tomto okamžiku si
půjdete sednout k přístroji (sonu) a kdykoliv budete chtít sejmout obrázek, stisknete tlačítko
na ovladači. Tímto způsobem si můžete poukládat více obrázků. Po vlastním vyšetření si pak
v obrazové dokumentaci můžete snímky prohlédnout a nepotřebné Deletem vymazat.
Ostatní se pak, po ukončení dokumentace, uloží do karty pacienta.

