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1 Základní ovládání programu 

Program je navržen pro co nejpřehlednější a nejpříjemnější ovládání. Kromě ovládání myší je 

u většiny funkcí možnost využití klávesnice.  

 

Základní obslužné prvky jsou ve všech oknech stejné: 

 Tlačítko pro přidání nového záznamu (klávesa F2 nebo Insert) 

 Tlačítko pro přidání záznamu kopií z označeného záznamu (vytvoří duplikát) 

 Tlačítko pro opravu označeného záznamu (klávesa Enter nebo poklepání myší na 

záznam)  

 Tlačítko pro odebrání označeného záznamu (klávesa Delete nebo Shift+F8) 

 Spuštění tiskového manažera 

 Rychlý tisk aktuálního záznamu nebo celého seznamu 

1.1 Práce se seznamem 

Seznam je možné obsluhovat myší nebo kurzorovými šipkami klávesnice. Na následujícím 

obrázku je zobrazena struktura okna obsahující seznam: 
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Řazení záznamů podle sloupce – jedná se o důležitou funkci sloužící k zpřehlednění informací 

obsažených v seznamu. Řazení může být jednak vzestupné tak i sestupné. Klepnutím na 

záhlaví vybraného sloupce seznamu se seřadí sloupec vzestupně, po opětovném klepnutí 

sestupně.  

 vzestupné řazení (šipka směrem nahoru) 

 sestupné řazení (šipka směrem dolů) 

 

Zrychlené vyhledávání záznamů – u předem seřazeného sloupce (viz výše) začněte psát první 

písmena nebo čísla hledaného textu a seznam se posune na první řádek začínající tímto 

písmenem nebo číslem.  

 

 

Šířka sloupců – sloupce můžete rozšiřovat dle libosti klepnutím a tažením myší mezi záhlavími 

sloupců. Chcete-li rozšířit sloupec na šířku nejširší položky, poklepejte myší mezi záhlavími 

tohoto sloupce a sloupce napravo.  

 

Pořadí záznamu a celkový počet záznamů – pod každým seznamem vpravo dole se nachází 

dvě čísla – první určuje pořadí aktuálně vybraného záznamu v seznamu, druhé určuje celkový 

počet záznamů.  

 

 

Zatrhávání řádků – u některých seznamů se v prvním sloupci zobrazuje zatržítko , pomocí 

kterého označujete řádky, které se budou dále zpracovávat nebo ukládat. Zatržení nebo 

odtržení řádku provedete klepnutím myši do buňky v prvním sloupci nebo stisknutím klávesy 

Mezerník. Chcete-li 

zatrhnout nebo 

odtrhnout všechny 

zobrazené řádky, 

klepněte na záhlaví 

sloupce se zatržítkem  nebo stiskněte klávesy Ctrl+A. 
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1.2 Práce s editačním oknem 

Editační okno se zobrazí vždy, když klepnete na tlačítko Přidat , Přidat kopii  nebo 

Opravit . V tomto okně zadáváte vstupní informace, které se po stisku tlačítka OK uloží do 

databáze. Pokud klepnete na tlačítko Storno (nebo stisknete klávesu Esc), informace se 

nebudou ukládat. V obou případech se vrátíte zpět do okna, odkud se editační okno spouštělo 

– viz následující obrázek. 

 

 

Mezi položkami editačního okna lze přeskakovat dopředu klávesou Enter nebo Tab a dozadu 

klávesami Shift+Tab. 

 

Položky označené červenou hvězdičkou – označují povinné položky, bez kterých se editační 

okno neuloží.  

 

 

Položky typu editační rozbalovací seznam – můžete ze seznamu vybrat některou z dříve 

uložených hodnot nebo zapsat hodnotu úplně novou. Při psaní počátečních písmen Vám 

program bude automaticky nabízet existující položky. Stisknete-li klávesu Šipka dolů, seznam 

se rozbalí a Vy můžete šipkami nalézt požadovanou hodnotu a klávesou Enter výběr potvrdit.  
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1.3 Filtrování řádků seznamu 

V jednotlivých oknech máte možnost filtrovat zobrazované řádky. Chcete-li zadat podmínku 

pro zobrazení řádků seznamu, otevřete si okno Filtr .  

 

Vyberte požadované 

kritérium pro zobrazení 

řádků (např. pouze moje 

klienty) a klepněte na 

tlačítko OK. Zapnutý filtr 

je signalizován pomocí 

červeného vykřičníku . Chcete-li vypnout filtrování, klepněte na tlačítko Zrušit filtr 

 a zavřete okno tlačítkem OK.  

 

Klepnutím na tlačítko 

Rozšířené  

zpřístupníte další 

možnosti filtrování – 

Filtrování dle podmínky. V tomto podokně můžete zadávat libovolné podmínky týkající se 

zobrazených sloupců (např. zobrazit klienty narozené v roce 1945 – viz obrázek). Pozor – do 

seznamu podmínek se načítají pouze ty sloupce, které jsou viditelné v okně Přehled klientů. 

1.4 Tisk 

Veškeré tiskové sestavy se spouští tlačítkem Tisk  (průvodce) nebo Tisk  (okamžitý 

tisk).  

 

Před vytištěním jakékoliv 

sestavy se zobrazí náhled před 

tiskem. V tomto okně můžete sestavu pomocí tlačítka Tisk vytisknout. Tlačítkem Do Wordu 

můžete sestavu zobrazit v Microsoft Wordu a dodatečně upravit. Pomocí tlačítka Uložit PDF 

můžete sestavu uložit do souboru typu PDF (tyto soubory lze otvírat pomocí programu 

Acrobat Reader). Tlačítky Předchozí a Další můžete přeskakovat mezi stránkami sestavy. 

Tlačítka Zvětšit a Zmenšit umožňují přiblížit nebo oddálit náhled sestavy. 

 

 

Některé sestavy lze vytisknout rovnou z programu. Jedná se např. o jednotlivé typy formulářů, 

individuální plán, plán činností a další. Tyto sestavy vytisknete pomocí tlačítka . 
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2 Zadávání klientů 

Tento modul je úzce propojen s modulem Sociální část, se kterým sdílí seznam klientů. Klienta 

do systému zadává pouze sociální pracovník a ten se ihned objeví v modulu Dokumentace 

klienta včetně svých osobních údajů. 

 

Pokud ve Vašem zařízení modul Sociální část nepoužíváte, nabízí IS Cygnus alespoň 

zjednodušenou verzi tohoto modulu, kde je potřeba zadávat jednotlivé klienty. V tomto 

případě se u klientů evidují pouze nejnutnější údaje a přicházíte tak o určitou část funkčnosti 

systému.  

 

 

Pro dosažení vyšší efektivity doporučujeme používat modul Sociální část. 

 

V hlavním okně jsou vypsání všichni aktuální klienti. V pravé části jsou zobrazeny základní 

osobní údaje označeného klienta. Červeně jsou označeni ti klienti, kteří nemají přiděleného 

klíčového pracovníka na jejich výchozí službě. 
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2.1 Jak zadat klienty, pokud používáte modul Sociální část? 

Klienti se automaticky přebírají z modulu Sociální část, takže se nemusíte o zadávání starat. 

2.2 Jak zadat klienty, pokud nepoužíváte modul Sociální část? 

Klienty zadáváte ve zjednodušeném okně Sociální část, které obsahuje pouze ty 

nejnutnější položky. 

 

Otevřete si zjednodušenou 

verzi modulu Sociální část. 

(Kde? Hlavní rozcestník – 

tlačítko Sociální část) 

 

Klepněte na tlačítko 

Přidat  a vyplňte 

požadované údaje, zejména 

Příjmení, Rodné číslo a 

Poskytovaná služba. Položka 

Status slouží k rozdělení 

klientů na Aktuální, Bývalé a 

Archivní. V případě ukončení 

pobytu klienta mu pouze 

změníte jeho Status z Aktuální 

na Bývalý a zadáte datum 

ukončení pobytu. 

 

 

 

2.3 Jak zobrazit bývalé klienty? 

V přehledu klientů se standardně zobrazují pouze aktuální klienti (klienti se Statusem 

Aktuální). Pokud si chcete zobrazit bývalé klienty, klepněte v hlavním okně na tlačítko Filtr 

 a nastavte položku Status na hodnotu Aktuální a Bývalí a potvrďte tlačítkem OK. 

S bývalými klienty můžete pracovat stejným způsobem jako s aktuálními. 

 

Zapnutý filtr je signalizován pomocí červeného vykřičníku . Chcete-li vypnout 

filtrování, klepněte na tlačítko Zrušit filtr  a zavřete okno tlačítkem OK. 
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2.4 Jak otevřít kartu klienta? 

Kartu klienta si můžete zobrazit několika způsoby. V hlavním okně s přehledem klientů buď na 

klienta poklepete myší, nebo stisknete klávesu Enter nebo klepnete na tlačítko Karta klienta 

, které se nachází v levém dolním rohu okna. 

 

Karta klienta je rozdělena do několika sekcí, které jsou vypsány v levé části okna pod jménem 

klienta. V pravé části okna se zobrazují informace k označené sekci a mohou být dále děleny 

do jednotlivých záložek v horní části okna. 

 

 

Osobní údaje klienta se přebírají z modulu Sociální část a jsou určeny pouze k náhledu. 

Některé údaje o klientovi však můžete doplňovat, např. klíčové pracovníky, kontaktní osoby 

apod. 
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2.5 Jak zadat klíčového pracovníka? 

 

Klíčový pracovník: Za sestavení individuálního plánu a poskytování sociálních služeb u 

jednotlivých klientů odpovídají klíčoví pracovníci. Klíčovými pracovníky jsou všeobecné sestry, 

sociální pracovníci a pracovníci sociální služby. Každý klient má k dispozici jednoho klíčového 

pracovníka pro danou poskytovanou službu, jeho jméno je obsahem dokumentace klienta. O 

výběru klíčového pracovníka pro klienta rozhoduje vedoucí úseku ošetřovatelské péče tak, aby 

bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky v přímé obslužné péči. Není-li 

klient s přiděleným klíčovým pracovníkem spokojen, může kdykoliv požádat o změnu klíčového 

pracovníka, a to i bez udání důvodu. 

 

Otevřete si sekci Osobní údaje a záložku Další informace na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Osobní údaje – záložka Další informace) 

 

V tomto okně je 

zobrazena historie 

klíčových pracovníků 

klienta. Každý z 

klíčových pracovníků 

je klientovi přidělen 

od zadaného data.  

 

Pro přidání klíčového 

pracovníka klepněte na tlačítko Přidat . Zadejte datum přidělení pracovníka a vyberte 

konkrétní osobu ze seznamu. V seznamu pracovníků se nabízí ti zaměstnanci, kteří mají 

v modulu Zaměstnanci nastavenou volbu Klíčový pracovník. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko 

Zaměstnanci) 

 

 

Pokud klient nemá zadaného klíčového pracovníka, nemůžete mu sestavit individuální plán. 

Klienti bez klíčového pracovníka jsou v hlavním okně Přehled klientů zobrazeni červeně. 
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2.6 Jak zadat kontaktní osoby a sledovat nahlížení do dokumentace? 

Otevřete si sekci Osobní údaje a záložku Kontaktní osoby na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno 

– Karta klienta – sekce Osobní údaje – záložka Kontaktní osoby) 

 

V horní části okna je 

vypsán seznam 

kontaktních osob 

klienta. Tento seznam 

je společný pro modul 

Sociální část i 

Dokumentace klienta. 

Je tedy možné, že do 

něj zapisuje informace sociální pracovník. 

 

Pro přidání kontaktní osoby klepněte na tlačítko Přidat  a zadejte požadované údaje.  

 Volba Výchozí kontakt znamená, že tato osoba bude zobrazována v informacích o klientovi 

v pravé části hlavního okna Přehled klientů a zároveň bude vypsána jako první v seznamu 

kontaktních osob.  

 Volba Neaktivní umožňuje zneaktivnit osobu (nikoliv úplně smazat). Neaktivní osoba je 

přeškrtnutá a zobrazena na konci seznamu kontaktních osob.  

 Volba Smí nahlížet do dokumentace klienta znamená, že tato osoba bude nabízena v seznamu 

osob, které nahlížely do dokumentace klienta (viz níže). 

 

Ve spodní části okna 

je vypsán přehled 

osob, které kdy 

nahlížely do 

dokumentace klienta. 

Záznam o nahlížení 

přidáte tlačítkem Přidat . 

 

 

Program nabízí šablonu Souhlas s nahlížením do dokumentace dle zákona 111/2007 Sb., 

kterou si můžete vytisknout v sekci Ostatní dokumentace (viz níže). 
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2.7 Jak zadat zdravotní údaje o klientovi? 

Otevřete si sekci Zdravotní údaje na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – sekce 

Zdravotní údaje – záložka Základní informace) 

V horní části okna je 

vypsán seznam lékařů 

(specialistů) klienta. 

Pro přidání lékaře 

klepněte na tlačítko 

Přidat  a zadejte požadované údaje.  

 

V prostředním okně můžete pomocí tlačítka 

Opravit  zaznamenat zdravotní stav 

klienta. Tato položka je určena pro slovní 

popis zdravotního stavu klienta pro 

pracovníky sociální služby, nikoliv pro záznam 

lékařských diagnóz!  

Ve spodní části okna si můžete evidovat 

klientovy alergie. 

2.8 Jak zadat lékařskou diagnózu? 

 
Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním ujistěte, že 

máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto údajům by 

měly mít přístup pouze registrované sestry. 

 

Otevřete si sekci Zdravotní údaje na kartě 

klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Zdravotní údaje – záložka Lékařská 

diagnóza) 

Pro přidání lékařské diagnózy klepněte na 

tlačítko Přidat  a zadejte požadované 

údaje. Program obsahuje číselník všech lékařských diagnóz v oblasti sociálních služeb, který si 

můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka Číselník diagnóz . Po zadání kódu diagnózy, si 

můžete pomocí tlačítka Načíst název lékařské diagnózy  nechat načíst název lékařské 

diagnózy, případně ho libovolně upravit. 

 

 

Zadané lékařské diagnózy lze načítat do žádanek ORP/DP v modulu Vykazování na ZP. 
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3 Formuláře dokumentace 

Tato sekce programu slouží pro vytváření formulářů, které jsou součástí dokumentace klienta. 

Mezi tyto formuláře patří zejména První kontakt při příjmu, Anamnéza, Záznam o průběhu 

adaptace, Ošetřovatelská propouštěcí/překladová zpráva aj. Program nabízí základní sadu 

formulářů, která bude postupně rozšiřována o další formuláře v rámci aktualizací tohoto 

modulu. 

 

 

Před vytvářením formulářů doporučujeme nejdřív vyplnit osobní a zdravotní údaje o klientovi 

(viz výše), protože tyto údaje jsou automaticky načteny při přidání formuláře a nemusíte je 

tak znovu zadávat. 

 

Formuláře jsou seřazeny podle data jejich vzniku. Formuláře se mohou nacházet v jednom 

z následujících stavů: 

Aktuální 

Formulář, který je v danou chvíli platný. Každý typ může mít pouze 

jeden Aktuální formulář. Tyto formuláře jsou zobrazeny černým 
písmem. 

Po kontrole 

Starší formuláře, které byly po čase překontrolovány a byly 

nahrazeny novějším (Aktuálním) formulářem. Tyto formuláře jsou 

zobrazeny šedým písmem. 

Zrušený 
Formulář, který byl odstraněn. Tyto formuláře jsou zobrazeny šedým 
přeškrtnutým písmem. 

 

U jednotlivých 

formulářů si můžete 

naplánovat jejich 

kontrolu. Formuláře, u nichž proběhlo datum kontroly, mají toto datum zobrazeno červeně. 

Program Vás při spouštění upozorní na blížící se kontroly. Více informací najdete v kapitole 

Hlášení kontrol. 

 

Formulář První kontakt při příjmu je specifický, protože každý klient může mít tento typ 

formuláře zadaný pouze jednou. Tento formulář se tak nikdy nedostane do stavu Po kontrole 

a bude v sobě uchovávat stav klienta při jeho přijetí do zařízení. 

 

 

 
Označený formulář můžete ihned vytisknout pomocí tlačítka Tisk formuláře . Program 

nabízí i další tiskové sestavy, které si můžete zobrazit pomocí Tiskového manažera .  
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3.1 Jak vytvořit klientovi první formulář dokumentace? 

Otevřete si sekci Formuláře dokumentace na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Formuláře dokumentace) 

 

Program nabízí tyto typy formulářů: 

 

 

První kontakt při příjmu do zařízení: Obsahuje krátké a objektivní sdělení přijímajícího 

pracovníka, které obsahuje: časový údaj příjmu klienta, kdo a jak klienta do zařízení předal, 

v jakém stavu klient do zařízení přišel, včetně popisu životního příběhu klienta a dalších 

důležitých informací. 

 

 

Souhlasy a potvrzení: Obsahuje údaje, se kterými klient souhlasí, nebo s kterými byl 

seznámen.  

 

 

Anamnéza: Zhodnocení stavu klienta na základě shromážděných a vytříděných informací, 

které umožňují pracovníkovi sociální služby, pověřeným plánováním péče, rozhodnout proč, 

kdy, jak a kdo může řešit individuální problémy klienta.  

Anamnéza umožňuje: 

 získat o klientovi dostatek informací potřebných pro sestavení individuálního plánu péče 

 zjistit, jakého efektu bylo péčí o klienta dosaženo 

 

 

Ošetřovatelská anamnéza: Je obsahově totožná s anamnézou uvedenou výše a je 

doplněna o lékařské diagnózy, které mají sestře poskytnout ucelený pohled na celkový 

zdravotní stav nemocného. Tento formulář můžete rovněž zkopírovat z formuláře Anamnéza, 

který vyplnil pracovník v sociálních službách tak, že označíte existující formulář Anamnéza a 

klepnete na tlačítko Kopie  a vyberte položku Ošetřovatelská anamnéza. Tím se 

překopírují údaje od PSS a Vy je můžete doplnit o další zdravotní informace o klientovi. 

 Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním ujistěte, že 

máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto údajům by měly mít 

přístup pouze registrované sestry. 
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Posouzení péče o vlastní osobu a soběstačnost klienta: 

Sociální pracovník a lékař hodnotí míru závislosti osoby podle 36 kritérií PÉČE O VLASTNÍ 

OSOBU a úkony SOBĚSTAČNOSTI, které jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociální 

službě a podrobněji uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Těmito kritérii jsou vyjmenované 

úkony běžného každodenního života, při nichž potřebuje žadatel pomoc nebo dohled. Stupeň 

závislosti je určován počtem úkonů, které člověk samostatně nezvládne. 

Vyplnění formuláře není povinné. Záznam vyplňuje klíčový pracovník v průběhu pobytu klienta 

v zařízení. Vyplnění formuláře pomáhá v rozhodnutí, zda příspěvek na péči odpovídá 

skutečným potřebám a nárokům klienta na péči.  

Hodnocení:  

Pro účely stanovení stupně závislosti se úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti 

sčítají. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1. a 2. jen 

částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna 

zvládnout. Bližší vymezení úkonů a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.  

 

 

Barthelův index: Test základních sebeobslužných činností, který zahrnuje zhodnocení 

schopnosti provádět šest běžných činnosti spojených se sebeobsluhou a mobilitou v modifikaci 

podle Barthelové. Jeho vyplnění v dokumentaci není povinné, avšak může pomoci zhodnotit, 

zda příspěvek na péči klienta odpovídá jeho skutečným potřebám v hodnocených oblastech. 

Hodnocení by měl provádět zkušený pracovník, nejlépe zdravotní sestra. 

Hodnocení:  

  0 - 40 bodů  vysoce závislý 

  45 - 60 bodů  závislost středního stupně 

  65 – 95 bodů  lehká závislost 

  100 bodů  nezávislý 

 

 

Neuromentální index: Test psychických funkcí, sloužící k odhalení častých psychologií ve 

stáří, především kognitivní poruchy (demence) nebo poruchy afektu (deprese), ke zhodnocení 

psychosociální pohody a spokojenosti. Jeho vyplnění v dokumentaci není povinné, avšak může 

pomoci zhodnotit, zda příspěvek na péči klienta odpovídá jeho skutečným potřebám v 

hodnocených oblastech. Hodnocení by měl provádět zkušený pracovník, nejlépe zdravotní 

sestra. 

Hodnocení:  

  0 - 40 bodů  vysoce závislý 

  45 - 60 bodů  závislost středního stupně 

  65 – 95 bodů  lehká závislost 

  100 bodů  nezávislý 

 



 18 

 

 

Záznam o průběhu adaptace: Obsahuje záznam a hodnocení reakcí klienta na změnu 

životního stylu, prostředí a osob, které mu poskytují sociální služby. Formulář záznamu o 

průběhu adaptace vyplňuje klíčový pracovník v předepsaných časových rozmezích v průběhu 

prvních 12. týdnů po přijetí klienta do zařízení. Jeho vyplnění v dokumentaci není povinné, 

avšak může pomoci zdůvodnit některé reakce a chování klienta. 

 

 

Hodnocení rizika pádů: Pád klienta v zařízení sociální péče s následným zraněním se 

pokládá za mimořádnou událost se všemi následky a možnými dopady pro zařízení. Proto je 

vhodné tento formulář zakládat u každého klienta, který v anamnéze uvádí pád/y v posledních 

2 měsících nebo se na základě dalších údajů anamnézy domníváte, že je klient rizikem pádu 

ohrožen. Jedná se především o informace jako je porucha mobility klienta, poruchy 

s rovnováhou, nebo přítomnost kompenzačních pomůcek zajišťující pohyb klienta. Formulář 

vyplňuje společně s klientem zapracovaný a zkušený pracovník přímé obslužné péče. Formulář 

by měl být aktualizován vždy při hodnocení individuálního plánu péče, po pádu klienta nebo 

při změně celkového stavu klienta. Cílem je omezit riziko pádů a zranění u přesně 

definovaných a ovlivnitelných faktorů, avšak je třeba zdůraznit, že ne každému pádu lze 

předejít. 

 

 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů: Tento formulář hodnotí faktory, které mají úzký vztah 

k příčinám vzniku proleženin (dekubitů). 

 

 

Protokol o pádu: Tento formulář slouží pro zaznamenání mimořádné události – pádu klienta. 

Obsahuje části pro detailní popis okolností pádu a případného zranění. 

 

 

 

Ošetřovatelská propouštěcí/překladová zpráva: Zajišťuje kontinuitu péče při předání 

nemocného do další ošetřovatelské péče. Zpráva musí obsahovat: aktuální zdravotní údaje 

nemocného, shrnutí ošetřovatelské anamnézy, údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně 

časových údajů o poslední poskytnuté péči, posledním podání léčivých přípravků a použití 

zdravotnických prostředků. Zprávu sestavuje a podepisuje registrovaná sestra, kterou v 

závěru opatří razítkem zařízení, které ji vystavilo. Ke zprávě doporučujeme vytisknout a přiložit 

aktuální Ošetřovatelskou anamnézu klienta. 

 Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním 

ujistěte, že máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto 

údajům by měly mít přístup pouze registrované sestry. 

 

 

Nutriční anamnéza: Zhodnocení stavu klienta na základě shromážděných a vytříděných 

informací o výživě, stravovacích omezení, alergií a vylučování, které je možné využívat při 

kontrole jídelního lístku na omezení stravy pro klienty a porovnání spotřeby makronutrientů 
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 s denní doporučenou dávkou dle diety. Současně lze zaznamenat úpravy v nutriční péči v sekci 

Nutriční plán. 

 

 

 

 

MNA®-SF:  Tento formulář MNA®-SF (Mini Nutrition Assessment® - Short form) slouží 

k identifikaci nutričního stavu klienta. Představuje jednoduchou a rychlou metodu pro 

vyhledávání klientů, kteří jsou ohroženi rozvojem malnutrice nebo kteří se již ve stavu 

malnutrice nacházejí. Hodnocení by měl provádět zkušený pracovník, nejlépe zdravotní sestra. 

Hodnocení:  

  0 - 7 bodů  podvyživený/á 

  8 - 11 bodů  v riziku podvýživy 

  12 – 14 bodů  normální výživový stav 

 

Pro přidání nového formuláře (prvního daného typu u klienta) klepněte na tlačítko Přidat  

a vyberte požadovaný typ formuláře. Nový formulář bude automaticky ve stavu Aktuální. 

Vyplňte požadované údaje a formulář uložte tlačítkem OK.  

 

Zdroje: 

 První kontakt při příjmu do zařízení - Podle: HERMANOVÁ, M., Brno: IReSoft 2007 

 Souhlasy a potvrzení - Podle: HERMANOVÁ, M., Brno: IReSoft 2007 

 Anamnéza - Podle: HERMANOVÁ M. Brno: IReSoft 2014 

 Ošetřovatelská anamnéza - Podle: HERMANOVÁ, M. Brno: IReSoft 2014 

 Barthelův index - Podle: TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005 

 Neuromentální index - Podle: MÜLLER, C. et al. Der Nervenarzt. Springer-Verlag, Volume 71, 

2000 

 Hodnocení rizika pádů - Podle: TOŠNEROVÁ, T.: Na pomoc kvalitnímu stáří. Florence. Roč. II. 

2006 

 Hodnocení rizika vzniku dekubitů - Podle: TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v 

ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP, 1999 

 Protokol o pádu - Podle: HERMANOVÁ, M. Brno: IReSoft 2015 

 Ošetřovatelská propouštěcí/překladová zpráva - Podle: HERMANOVÁ, M. Brno: IReSoft 2014 

3.2 Jak opravit formulář dokumentace? 

V případě, že potřebujete doplnit do formuláře chybějící údaje, otevřete jej pomocí tlačítka 

Opravit .  

Formuláře lze opravovat 

pouze zadaný počet dní po 

jejich přidání. Datum 

uzamčení formuláře je zobrazeno v hlavičce formuláře. Po uzamčení formuláře si jej můžete 
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pouze prohlížet nebo tisknout. Jediný, kdo může uzamčený formulář opravit, je uživatel 

s právem Správce modulu (např. vrchní sestra). Způsob uzamykání jednotlivých formulářů si 

můžete nastavit. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Nastavení modulu 

Dokumentace klienta – sekce Formuláře) 

Formuláře mohou upravovat všichni uživatelé, kteří mají nastaveno příslušné přístupové 

právo. Pokud otevřete formulář, který začal sestavovat jiný pracovník, a uložíte jej tlačítkem 

OK, budete nastaven jako uživatel, který vytvořil formulář. 

3.3 Jak překontrolovat formulář a vytvořit novější aktuální? 

Pokud chcete provést kontrolu formuláře 

(tj. provést nové hodnocení klienta), 

vyhledejte poslední platný formulář (ten, 

který je ve stavu Aktuální) a klepněte na 

tlačítko Kopie . Program Vás 

upozorní, že stávající formulář bude převeden do stavu Po kontrole a bude vytvořena nová 

kopie, do které zadáte aktuální stav klienta. Ostatní dokumentace 

Tato sekce programu umožňuje evidovat u klienta libovolné záznamy a ukládat ke klientovi 

další dokumenty nebo formuláře, které máte uloženy někde v počítači. Dále nabízí možnost 

přidat ke klientovi dokument na základě šablony, která je vytvořena ve Wordu. Do této 

šablony umí program doplnit do zadaných míst konkrétní údaje o klientovi. 

 

Dokumenty jsou uloženy centrálně na jednom místě, takže se Vám zjednoduší správa těchto 

souborů, tj. uchovávání, vyhledávání, sdílení apod. 

 

Záznamy i dokumenty si můžete organizovat do libovolných skupin. Na každou skupinu lze 

nastavit přístupové právo. Nejdřív si vytvořte požadované skupiny. (Kde? Hlavní okno – 

tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Skupiny ostatních dokumentů) 

3.4 Jak zadat klientovi záznam? 

Otevřete si sekci Ostatní dokumentace – Záznamy na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta 

klienta – sekce Ostatní dokumentace – záložka Záznamy) 

 

Nejdříve vyberte skupinu, do které chcete záznam vložit. Poté klepněte na tlačítko Přidat . 

V otevřeném okně zadejte datum, název a text záznamu.  

 

 
Pomocí tlačítek Uložit jako vzor  resp. Načít vzor  si můžete uložit vzorový záznam 

resp. načíst vzorový záznam.  
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Záznamy se mohou po dané době automaticky uzamykat. Po uzamčení je může editovat 

pouze uživatel s právem Správce modulu. Způsob uzamykání si můžete nastavit. (Kde? Hlavní 

okno – tlačítko Nastavení – položka Nastavení modulu Dokumentace klienta – sekce Ostatní 

dokumentace)  

3.5 Jak vložit ke klientovi existující dokument z počítače? 

Otevřete si sekci Ostatní dokumentace – Dokumenty na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Ostatní dokumentace – záložka Dokumenty) 

 

Nejdříve vyberte skupinu, do které chcete dokument vložit. Poté klepněte na tlačítko Přidat 

 a vyberte položku Vyhledat soubor z počítače. V otevřeném okně vyhledejte požadovaný 

soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. Program si k sobě zkopíruje označený dokument, 

původní soubor bude ponechán beze změny.  

Ke klientovi si můžete uložit soubory typu DOC (Word), XLS (Excel), TXT (textové soubory), 

PDF (Acrobat) a JPG/GIF/BMP (obrázky). 

 

 

Dokumenty můžete kopírovat (tj. vytvořit duplikát existujícího souboru s jiným názvem) 

pomocí tlačítka Kopie , otevřít pomocí tlačítka Otevřít , smazat pomocí tlačítka 

Odebrat  nebo přejmenovat pomocí tlačítka Přejmenovat . 

3.6 Jak vložit ke klientovi dokument na základě šablony ve Wordu? 

1. Nahrání šablony do programu 

Nejdříve musíte do programu nahrát vzorovou 

šablonu dokumentu. Tuto operaci uděláte 

pouze jednou, pak už jen budete klientům 

přidávat dokument na základě této šablony. 

Otevřete si okno Šablony pro export do 

Wordu. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení 

– položka Šablony pro export do Wordu) 

 

Klepněte na tlačítko Přidat . 

V otevřeném okně vyhledejte požadovaný 

soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. Program 

si k sobě zkopíruje označený dokument, 

původní soubor bude ponechán beze změny. 
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Nyní do šablony dopište zkratky, které program bude nahrazovat za konkrétní údaje 

klienta. Označte požadovanou šablonu a otevřete ji ve Wordu pomocí tlačítka Otevřít . Do 

míst, kam chcete vepsat požadované údaje, je potřeba napsat odpovídající zkratku (např. pro 

jméno klienta použijete zkratku %KLIENT, viz obrázek níže).  

 

 

 

 

Kompletní seznam zkratek najdete v nápovědě k IS Cygnus. (Kde? Hlavní rozcestník – 

tlačítko Nápověda – položka Nápověda) 

 

Poté, co vyplníte celý dokument, jej nezapomeňte uložit. (Kde? Word – nabídka Soubor 

– položka Uložit) 
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2. Vkládání dokumentu ke klientovi 

Otevřete si sekci Ostatní dokumentace – Dokumenty na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Ostatní dokumentace – záložka Dokumenty) 

 

Vyberte skupinu, do které chcete vložit dokument na základě šablony. Poté klepněte na 

tlačítko Přidat  a vyberte položku Na základě šablony. V otevřeném okně vyhledejte 

požadovanou šablonu a klepněte na tlačítko Další>. Zadejte název, pod kterým chcete 

dokument uložit a potvrďte tlačítkem OK. Program zkopíruje šablonu ke klientovi, nahradí v ní 

speciální zkratky za aktuální hodnoty a výsledný dokument zobrazí. Poté, co v něm provedete 

dodatečné úpravy, jej nezapomeňte uložit. (Kde? Word – nabídka Soubor – položka Uložit) 

 

 

Dokumenty můžete kopírovat (tj. vytvořit duplikát existujícího souboru s jiným názvem) 

pomocí tlačítka Kopie , otevřít pomocí tlačítka Otevřít , smazat pomocí tlačítka 

Odebrat  nebo přejmenovat pomocí tlačítka Přejmenovat . 
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4 Individuální plán 

Tato sekce programu umožňuje evidovat přání a potřeby klienta. U každého přání 

můžete sledovat chronologický vývoj společných cílů vedoucích ke splnění tohoto přání. Pro 

každý cíl je možné sepsat klientovy zdroje, rozepsat kroky k naplnění stanovených cílů a 

sepsat osoby podílející se na splnění tohoto cíle. U každého přání si můžete naplánovat datum 

kontroly a v požadovaných intervalech si můžete zapisovat záznamy o jeho realizaci. 

 

 

Charakteristika cílů: 

 Cíle vždy směřují ke klientovi, jejich naplnění hodnotíme podle změn somatických (měřených 

hodnot, rány, soběstačnosti) a psychických (klient dojde sám do jídelny, kl. je klidný apod.)  

 Pokud je to možné, klient se účastní stanovení cílů nebo je s nimi alespoň seznámen  

 Cíle odrážejí, co může klient pro sebe udělat sám a co lze očekávat od poskytované péče 

 Součástí cíle je obvykle časový plán pro jeho dosažení a přehodnocení 

 Cíle mají být konkrétní a měřitelné, aby bylo možné objektivně zhodnotit dosažený efekt 

poskytnuté péče. Můžeme např. určit, o kolik se zvýší v určité oblasti soběstačnost nemocného, 

do kdy jaký úkon dokáže provést sám apod. Formulace „zvýší se soběstačnost“ je příliš obecná 

a efekt péče je objektivně neměřitelný.  

 Cíl má být jasný a srozumitelný pro sestry i pro klienta. Musí být „ušitý na míru“ a specificky 

zaměřen na osobu, které je poskytovaná péče určena, a musí mít pouze jeden možný výklad. 

Je dobré používat v zápisu klientova vlastní slova a nesnažit se je převést do odborného 

jazyka, kterému klient dobře nerozumí.  

 Vždy je třeba stanovit cíle reálné, pro jejichž dosažení máme podmínky 

 

 

Individuální dokumentace o poskytování služby je nutné vést v písemné podobě. 
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4.1 Jak vytvořit individuální plán klienta? 

Otevřete si sekci Individuální plán klienta na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Individuální plán)  

 

Pro přidání nového cíle klepněte na tlačítko Přidat . Osobní cíl se přidává formou 

průvodce. 

Přání a potřeby: zapište 

přání, které Vám klient sdělil.  

Příklad: Klient si přeje návštěvy 

společenských akcí a kina. 

 

Zdroje a metody zjištění: 

zapište, jakým způsobem bylo 

přání klienta zjištěno. 

Příklad: rozhovor s klientem 

 

 

 

Osobní cíle klienta a 

pracovníků sociální péče: je-

li přání reálné, stanovte 

společně s klientem krátkodobé 

(K) a dlouhodobé (D) cíle. Pokud 

je přání nereálné, zapište 

zdůvodnění. 

Příklad: K: Klient se účastní 

alespoň jedenkrát za měsíc na 

některé ze společenských akcí v 

zařízení. 

D: Klient se aktivně zapojí do 

společenského dění v zařízení. 

D: Účast na společných akcích v 

rámci zařízení, případně mimo zařízení. 
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Krátkodobý cíl: Týká se bezprostředně následujícího období (příštích hodin či dnů). 

Krátkodobé cíle mají být: 

 specifické – užíváme specifická slovesa vyjadřující jejich dosažení, např. „Klient bude znát …“, 

„Rána se zmenší …“ atd. 

 měřitelné – zahrnují očekávané hodnoty a do kdy jich bude dosaženo, např. „Během týdne se 

zvýší hmotnost klienta o …“ atd. 

 realistické – je třeba se ptát, zda je klient schopen skutečně cíle dosáhnout, např. „Klient dojde 

zítra k umyvadlu sám“ 

Splnění každého krátkodobého cíle je krokem k dosažení cíle dlouhodobého. Dlouhodobý cíl se 

vztahuje k delšímu období, např. ke konci hospitalizace, nebo směřuje do domácí péče (např. 

„Před propuštěním bude klient soběstačný v těchto činnostech: provede si osobní hygienu, 

oblékne se, nají se, dojde na záchod, ohřeje si připravené jídlo …“). 

Klientovy zdroje: popis činností, které si je klient schopen zajistit sám, nebo za pomoci 

pomůcek nebo ve spolupráci s jinou osobou, při dosažení naplánovaného cíle. 

Příklad: */Klient projevuje zájem o společenské aktivity v zařízení a případnou návštěvu kina v 

obci. 

*/Klient v doprovodu své sestry navštěvoval nepravidelně divadlo a kino. 

 

Kroky k naplnění cílů a jejich 

četnost: pro přidání nového 

kroku klepněte na tlačítko Přidat 

. Zapište činnost, která je 

potřeba provést, aby došlo 

k naplnění stanoveného cíle. 

Příklad: */ Klient je vyzván k 

aktivní nebo pasivní účasti na 

všech společenských aktivitách v 

rámci zařízení. 

*/ Klientovi je za poplatek, viz Fakultativní služby, nabídnuta návštěva kina v obci. 

*/ Klientovi je za poplatek, viz Fakultativní služby, nabídnuta účast na ochotnickém divadelním 

představení v obci. 

 

Četnost/termín: stanovte jak často, respektive do kdy je třeba daný krok provést, aby došlo 

k naplnění stanoveného cíle. Příklad: 1x/týden, nejméně 2x/rok 

 

Osoby: sepište osoby, které se budou podílet na splnění daného kroku vedoucích k naplnění 

cíle. 

Příklad: pracovník v sociálních službách, příbuzní, přátelé klienta  
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Pomocí tlačítka Načíst osoby podílející se na splnění osobního cíle  můžete rychle vložit 

jednu z předdefinovaných osob. 

 

 

V tiskovém manažeru je k dispozici sestava Formulář pro zaznamenání os. cílů klienta. 

Slouží pro zaznamenání osobního cíle klienta např. u lůžka a následnému přepsání do 

počítače. 

 

4.2 Jak vložit záznam o realizaci osobního cíle klienta? 

Označte osobní cíl, u kterého chcete vložit záznam o realizaci.  

 

Klepněte na tlačítko Přidat , které se 

nachází pod seznamem Záznamy o 

realizaci osobního cíle.  

 

Záznam o realizaci by měl obsahovat 

subjektivní hodnocení klienta naplňování 

daného cíle, ale také objektivní popis 

situace, která nastala. V této sekci 

zapisujte průběžná hodnocení osobního 

cíle. Jednou za čas zapište souhrnné 

zhodnocení celého individuálního plánu do sekce Záznam a hodnocení péče.  
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5 Plán péče 

Tato sekce programu umožňuje sestavovat plán péče klienta. Modul Dokumentace klienta 

nabízí jedinečné řešení této problematiky: 

 program Vás metodicky vede pomocí průvodce, kde si v jednotlivých oknech vybíráte z nabídek 

a zatrháváte příslušné volby, které pro klienta platí 

 program pro jednotlivé druhy sociálních služeb obsahuje předvyplněné číselníky problémů, 

příznaků, cílů a činností, takže snižuje časové nároky na sestavení plánu a minimalizuje počet 

chyb 

 plán péče je propojen s formulářem Anamnéza, takže Vás sám upozorní na potřebu sestavení 

plánu v oblastech, kde klient potřebuje podpořit nebo pomoci 

 na základě sestaveného plánu péče je možné sledovat realizaci naplánovaných 

(i nenaplánovaných) činností a to buď v papírové podobě, programově nebo pomocí 

přenosných terminálů  

 zadané informace jsou zpracovány přehledně a umožňují rychlou komunikaci v týmu 

 

 

Plán péče průběhu sociální služby: Dává celkový obraz o individuální péči poskytované 

klientovi. Je definován přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

Cíl plánu péče: 

 Systematické a kontinuální vedení informací o klientovi a o poskytované sociální službě 

 Zajištění komunikace mezi pracovníky, kteří jsou zapojeni do péče o klienta 

 Písemné předání informací o klientovi, který je překládán na jiné pracoviště 

 Zajištění klíčového pracovníka pro klienta 

 Existence dokumentované sociální služby pro případná pozdější řešení problémových situací 

Za sestavení plánu péče odpovídá klíčový pracovník. Kontrolou každého nově sestaveného 

plánu péče by měla být pověřena zdravotní sestra a sociální pracovník. 

 

 

Individuální dokumentace o poskytování služby je nutné vést v písemné podobě. 

 

5.1 Jak nastavit poskytované služby? 

Pro správnou funkčnost plánu péče a následné realizace je nutné, aby byly správně zadány 

sociální služby, které jsou klientům poskytovány. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko Nastavení 

IS – položka Poskytované služby) 

 

Stiskněte tlačítko Přidat  a klepněte na položku Registrovanou službu. Vyplňte 

Identifikátor služby a ze seznamu vyberte Druh sociální služby – obě tyto hodnoty najdete na 
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rozhodnutí o registraci sociální služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do registru 

poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Pro poskytované služby 

si můžete zvolit vlastní 

Zkratku a Název, kterými 

bude poskytovaná služba 

označena v modulu 

Dokumentace klienta 

včetně tiskových 

výstupů. Dále zvolte, zda 

se budou nabízet vlastní 

číselníky poskytovaných 

činností pro danou službu nebo univerzální pro všechny služby stejné. V případě, že vybraný 

druh sociální lze poskytovat více formami, zvolte Formu poskytování, kterou služby 

poskytujete.  

 

Poskytovaná služba se klientovi přiřazuje na kartě klienta v modulu Sociální část. (Kde? Hlavní 

okno modulu Sociální část – Karta klienta – sekce Osobní údaje – záložka Základní informace) 

 

Díky oprávněním jednotlivých uživatelů lze omezit přístup k dokumentaci klientů dle jejich 

poskytovaných služeb. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko Nastavení IS – položka Uživatelé a 

přístupová práva – záložka Uživatelé – tlačítko Opravit – sekce Oprávnění na poskytované 

služby klientů v modulu Dokumentace klienta) 

5.2 Jak sestavit klientovi první plán péče? 

Abyste mohli klientovi přidat plán péče na dané poskytované službě, musí mít přiděleného 

klíčového pracovníka – viz kapitola Jak zadat klíčového pracovníka. Rovněž doporučujeme, 

abyste měli před sestavováním plánu péče vytvořený formulář Anamnéza (nebo formulář 

Ošetřovatelská anamnéza, pokud na něj máte přístupové právo).  

 

Otevřete si sekci Plán péče – Sestavení plánu na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta 

klienta – sekce Plán péče – podsekce Sestavení plánu)  

 

Pro přidání prvního plánu klienta klepněte na tlačítko Přidat , otevře se okno Plán péče. 

V horní části okna jsou obecné informace o plánu – Platnost, Stav plánu a Klíčový pracovník. 

Chcete-li tyto údaje změnit, klepněte na tlačítko Opravit . 
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Ve spodní části okna se nachází seznam oblastí, ve kterých budete poskytovat klientovi péči. 

Program nabízí tři sekce činností, každá se rozpadá do samostatných oblastí podpory a 

pomoci: 

Poskytované činnosti 
Oblasti péče definované vyhláškou 505/2006 Sb. pro druh sociálních 

služeb, který je klientovi poskytován.  

Plán rizik 

Oblasti péče, které mají za úkol evidovat případná rizika klienta a 

plánovat činnosti vedoucí k jejich předejití z pohledu pracovníka 
v sociálních službách.  

Fakultativní služby 

Nejsou součástí příspěvku na péči, klient si tyto služby hradí sám. 

Služby jsou objednány na základě smlouvy a měly by být rovněž 

obsahem plánu péče. 

 

Chcete-li přidat do seznamu oblast, klepněte na tlačítko Přidat  a vyberte Oblast podpory 

a pomoci, pro kterou chcete plán rozpracovat. 

 

Pokud jste před přidáním plánu měli 

vytvořen Formulář dokumentace, 

můžete si při sestavování plánu péče 

zobrazit kritické hodnoty, které byly 

identifikovány jako nepříznivé u 

evidovaných formulářů. Formulář 

slouží jako doporučení vlastností, 

které by měly být zohledněny v Plánu 

péče. Tlačítkem Tisk můžete tento 

seznam vytisknout. (Kde? Hlavní 

okno – Karta klienta – sekce Plán 

péče – podsekce Sestavení plánu – 

tlačítko Přidat/Opravit – tlačítko Kritické hodnoty z formulářů dokumentace) 

 

Průvodce oblastí podpory a pomoci: 

Nejdříve zatrhněte ze seznamu Příznaky, 

případně doplňte další příznaky. V této části 

zdůvodněte nutnost podpory klienta v dané 

oblasti. Pokračujte tlačítkem Další >.  
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V dalším okně zatrhněte ze seznamu Společné cíle klienta a 

PSS. Jakmile zatrhnete požadovaný cíl, bude zobrazen zeleně 

a lze jej libovolně doplnit o další informace (poklepáním myši 

na text a posunutím kurzoru). 

Ve spodní části okna zadejte klientovy zdroje a pokračujte tlačítkem Další >.  

 

 

Zdroje klienta: Obsahují popis činností, které si je klient schopen zajistit sám nebo za 

pomoci pomůcek nebo ve spolupráci s jinou osobou, a v jakém rozsahu. V případě, že u 

klienta nejsou rozpoznány žádné zdroje, nebo je-li klient při sestavování plánu péče pasivní a 

nespolupracuje, proveďte záznam „Klient bez zdroje“.  

 

V posledním okně průvodce zatrhněte ze seznamu Činnosti pracovníků sociální služby, které 

budete klientovi poskytovat. U činností označené ikonou  můžete sledovat jejich realizaci. 

 

U některých činností lze zvolit formu jejich provedení – Poradit (RAD), Podpořit (POD) nebo 

Provést (PRO). Forma určuje, do jaké míry klientovi s činností pomůžete a zároveň určuje 

časovou náročnost a cenu této činnosti.  

 

Jakmile zatrhnete požadovanou činnost, bude zobrazena zeleně položka Forma (RAD, POD, 

PRO) a Četnost, které můžete libovolně změnit – klepnutím pravým tlačítkem myši do zelené 

buňky se zobrazí kontextová nabídka. 

 

 

Označené činnosti můžete pro daného klienta detailněji specifikovat ve sloupci Poznámka. 

Další individuální potřeby v dané oblasti můžete uvést do položky Jiné. 

 

 

Činnosti pracovníků sociální služby: Chybou je, jsou-li naplánovány takové činnosti, které 

jsou také součástí zdrojů klienta nebo nekorespondují s údaji v anamnéze. Takový plán 

vypovídá o pasivní péči o klienta, neboť přebírá činnosti, které si je klient schopen zajistit z 

vlastních zdrojů. 

 
Pomocí tlačítka Číselník  v levém dolním rohu si můžete zobrazit příslušný číselník a doplnit 

do něj další příznaky, cíle nebo činnosti. Zároveň můžete určit, které formy (RAD, POD, PRO) 
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se mají u jednotlivých činností nabízet. 
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5.3 Jak vytisknout plán péče a tabulku pro zaznamenání realizace? 

Klepněte na tlačítko Tisk plánu péče  a zvolte jednu z následujících možností: 

Tisk plánu péče Tisk plánu péče rozděleného dle typu činností. 

Tisk plánu péče – čárové 

kódy 

Tisk plánu činnosti ve formě čárových kódů. Tato sestava se používá 

společně s přenosnými terminály pro zaznamenání realizace (viz 
kapitola Realizace). 

Tisk tabulky pro 

zaznamenání realizace 

Tisk tabulky pro zaznamenávání realizace činností jednotlivými 

pracovníky sociální služby. Tabulka se tiskne pro týden od pondělí do 
neděle a v řádcích obsahuje seznam naplánovaných činností. 

 

5.4 Jak opravit plán péče? 

V případě, že potřebujete doplnit do existujícího plánu chybějící údaje, otevřete jej pomocí 

tlačítka Opravit .  

 

Plán péče lze opravovat pouze zadaný počet dní po jeho přidání. Datum uzamčení plánu je 

zobrazeno v hlavičce plánu. Po uzamčení plánu si jej můžete pouze prohlížet nebo tisknout. 

Jediný, kdo může uzamčený plán opravit, je uživatel s právem Správce modulu (např. vrchní 

sestra). Způsob uzamykání plánu si můžete nastavit. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – 

položka Nastavení modulu Dokumentace klienta – sekce Plán péče) 

 

Plán mohou upravovat všichni uživatelé, kteří mají nastaveno příslušné přístupové právo. 

Práva se dají nastavit zvlášť pro každou oblast poskytované péče, např. oblasti Denní činnosti 

a Aktivizační činnosti může plánovat PSS nebo sestra a oblasti Sociální činnosti a Fakultativní 

služby může plánovat sociální pracovník. Tito uživatelé si plán otevřou pomocí tlačítka Opravit 

. 

5.5 Jak překontrolovat plán a sestavit plán na další období? 

Pokud chcete provést kontrolu plánu (tj. 

zhodnotit dosavadní plán a vytvořit plán 

pro další období), vyhledejte poslední 

platný plán péče (ten, který je ve stavu 

Aktuální) a klepněte na tlačítko Kopie 

 

Pro přehlednější tisk dlouhých textů v plánu péče použijte sestavu Plán péče II. (Kde? Tiskový 

manažer – skupina Plán péče – podskupina Plán – tlačítko nastavení) 
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. Program Vás upozorní, že stávající plán bude převeden do stavu Po kontrole a bude 

vytvořena nová kopie, do které zadáte aktuální stav klienta. 

 

 

Před zkopírováním plánu Vás 

program vyzve, abyste zadali 

hodnocení péče, které bude 

uloženo do sekce Záznam 

a hodnocení péče. Po zhodnocení 

dosavadního plánu péče 

pokračujte tlačítkem Další >. 
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6 Realizace plánu péče 

Tato sekce programu umožňuje sledovat realizaci činností, které byly naplánovány v rámci 

plánu péče. Provedení dané činnosti lze zaznamenávat pomocí přenosných terminálů nebo je 

lze zadávat přímo v programu. Sledovat realizaci lze pouze u činností označených ikonou  

v plánu péče. Realizace plánu péče se sleduje pro každou poskytovanou službu klienta zvlášť. 

 

Díky sledování realizace péče získáte: 

 přehled o množství poskytnuté péče klientovi 

 finanční porovnání poskytnuté péče s příspěvkem na péči klienta 

 seznam odebraných fakultativních služeb sloužící jako podklad pro vyúčtování 

 možnost vyvodit osobní zodpovědnost za provedené činnosti 

 statistické informace pomáhají předvídat a plánovat potřeby sociálních služeb 

6.1 Jaké existují způsoby sledování realizace plánu péče? 

Program umožňuje dva způsoby sledování realizace – s reálným časem nebo na směny.  

 

Chcete-li sledovat realizaci s časem, pak u každého provedení činnosti bude zaznamenán 

reálný čas jejího provedení (čas zaznamenání na terminálu nebo čas zadání do programu). 

Tento způsob je vhodný, pokud používáte přenosné terminály nebo pokud provedení činnosti 

je pracovníkem ihned zaznamenáno do programu. 

 

Způsob na směny pouze sleduje, jestli byla činnost provedena, ale bez ohledu na čas jejího 

provedení. Při zadávání činnosti pouze vybíráte směnu denní (D) nebo noční (N). Tímto 

způsobem sice získáte přehled o množství poskytnuté péče, ale už se nedozvíte čas provedení 

jednotlivých činností.  

 

Způsob sledování realizace si můžete zvolit v nastavení modulu. (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Nastavení – položka Nastavení modulu Dokumentace klienta – sekce Realizace plánu péče – 

položka Způsob sledování realizace) 

6.2 Jak zadávat provedení činností? 

Program nabízí několik možností, jak zadávat provedení činností. Všechny možnosti lze 

libovolně kombinovat. 

 

1. Jednotlivě na kartě klienta 

Otevřete si sekci Plán péče – Realizace na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Plán péče – podsekce Realizace – záložka Přehled činností)  



 36 

 

Pro zadání nové činnosti 

klepněte na tlačítko Přidat . 

Zadejte datum a čas/směnu. 

Zvolte, jestli chcete zobrazit 

pouze naplánované činnosti 

nebo všechny dostupné činnosti. 

Zatrhněte činnosti, které chcete 

uložit. U zatržených činností 

můžete změnit jejich Formu 

(RAD, POD, PRO) a Počet 

provedení.  

 

 

 

 

2. Hromadně pomocí nástroje Zadání činností více klientům 

Tento nástroj umožňuje uložit více činností více klientům najednou. Otevřete si tento nástroj. 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Realizace plánu péče – položka 

Zadání činností více klientům) 

 

V horní části zadejte datum a čas/směnu. Vlevo zatrhněte činnosti, které chcete hromadně 

uložit. V pravé části pak zatrhněte klienty, kterým byly dané činnosti provedeny. Tlačítkem 

OK+Další uložíte činnosti na karty klientů a můžete pokračovat v zadávání dalších činností. 

 

 

Pro vybrání určité skupiny klientů můžete využít tlačítka Filtr.  

3. Hromadně pomocí nástroje Zadání činností jednomu klientovi 

Tento nástroj umožňuje uložit více činností jednomu klientovi. Otevřete si tento nástroj. (Kde? 

Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Realizace plánu péče – položka Zadání 

činností jednomu klientovi)  

 

Pokud používáte způsob sledování realizace s reálným časem, vypadá nástroj stejně jako na 

kartě klienta, pouze s tím rozdílem, že v horní části můžete vybírat klienta. Postupujte podle 

bodu 1. 

 

Pokud používáte způsob sledování realizace na směny, umožňuje tento nástroj uložit činnosti 

provedené v celém týdnu najednou. V horní části vyberte klienta a týden. Zvolte, jestli chcete 

zobrazit pouze naplánované činnosti nebo všechny dostupné činnosti.  
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Provedené činnosti můžete zapsat několika způsoby: 

 označte požadovanou buňku a zapište pomocí klávesnice počet (např. číslo 1) a potvrďte 

klávesou Enter nebo opusťte buňku některou ze šipek na klávesnici 

 označte požadovanou buňku a stiskněte klávesu Mezerník, čímž zadáte 1 provedení. 

Opakovaným stisknutím zvýšíte počet provedení. 

 stiskněte a držte klávesu Ctrl. Klepněte levým tlačítkem myši na požadovanou buňku, čímž 

zadáte 1 provedení. Opakovaným klepnutím levým tlačítkem myši zvýšíte počet provedení, 

pravým tlačítkem ho naopak snížíte. 

 

Zapsané činnosti můžete smazat několika způsoby: 

 označte požadovanou buňku a zapište pomocí klávesnice nulový počet provedení (klávesa 0) 

a potvrďte klávesou Enter nebo opusťte buňku některou ze šipek na klávesnici 

 označte požadovanou buňku a stiskněte klávesu Delete 

 

Tlačítkem OK+Další uložíte činnosti na kartu klienta a můžete pokračovat v zadávání činností 

dalšímu klientovi. 

 

4. Pomocí přenosných terminálů 

Ke sledování se používají přenosné terminály s klávesnicí a miniterminály.  
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Přenosný terminál s klávesnicí 

  

 

Přenosný miniterminál 

  

 

 

Tyto terminály snímají čárové kódy a ukládají si informace do vnitřní paměti. Jednou za čas se 

terminál vloží do komunikačního stojanu a nasbíraná data se přenesou do počítače přímo na 

karty klientů. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace … – položka Komunikace 

s terminálem – položka Terminál s klávesnicí/Miniterminál) 

 

Záznamy přenesené z terminálu jsou označeny ikonou . Do terminálu se načítají postupně tři 

kódy, které tvoří jeden záznam. Jsou to kódy zaměstnance, klienta a činnosti. U každého 

záznamu je automaticky uloženo datum a čas zaznamenání. 

 

 

 

Před uložením dat z přenosného miniterminálu se zobrazí okno s údaji, které jsou načteny do 

přenosného miniterminálu a až po potvrzení dojde k uložení údajů na karty klientů. 

 

6.3 Kde zobrazit informace o realizaci činností? 

Otevřete si sekci Plán péče – Realizace na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Plán péče – podsekce Realizace) 

 

Na záložce Souhrn jsou zobrazeny souhrnné informace o provedených činnostech v rámci 

poskytované služby v daném měsíci. Ve spodní části okna je zobrazen souhrn a porovnání 

ceny provedených činností s příspěvkem na péči. Příspěvek na péči se automaticky načítá 

z modulu Sociální část. 
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Tlačítkem Zobrazit měsíční přehled realizace  si můžete otevřít měsíční přehled, ve kterém 

jsou zvýrazněny dny, kdy byly jednotlivé činnosti provedeny. Po označení požadovaného dne 

se ve spodní části vypíší konkrétní činnosti. 

 

Na záložce Přehled činností je zobrazen detailní přehled činností v daném měsíci.  

 

 

V Tiskovém manažeru si můžete pro vybrané klienty vytisknout jak detailní přehled, tak 

souhrn. 

6.4 Jak nastavit ceny a časy jednotlivých činností? 

Ceny činností můžete zadávat pomocí hromadného nástroje Ceník činností:  

 pro Poskytované činnosti (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka 

Poskytované činnosti - tlačítko Operace - položka Ceník činností) 

 pro Plán rizik (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Plán rizik - 

tlačítko Operace - položka Ceník činností) 

 pro Fakultativní činnosti (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka 

Fakultativní činnosti – tlačítko Operace - položka Ceník činností) 

 

 

Ceny se stanovují pro všechny činnosti dané oblasti. V levé části označte požadovanou oblast 

podpory a pomoci. V pravé části jsou vypsány ceny jednotlivých činností, které jsou platné od 

daného data. Cenu můžete stanovit pouze pro ty formy (RAD, POD, PRO), které jsou pro 

každou činnost povoleny v číselníku činností. 



 40 

 

Pro přidání nového ceníku klepněte na tlačítko Přidat . Pro opravu stávajícího ceníku 

klepněte na tlačítko Opravit . Pro vytvoření nového ceníku platného od nového data 

klepněte na tlačítko Kopie . V otevřeném okně zadejte nový datum platnosti, ceny 

a případně i průměrné časy. 

 

Hromadně lze zadávat i časy trvání činností pomocí nástroje Hromadné zadání časů činností: 

 pro Poskytované činnosti (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka 

Poskytované činnosti - tlačítko Operace - položka Hromadné zadání času činností) 

 pro Plán rizik (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Plán rizik - 

tlačítko Operace - položka Hromadné zadání času činností) 

 pro Fakultativní činnosti (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka 

Fakultativní činnosti – tlačítko Operace - položka Hromadné zadání času činností) 

 

Časy trvání se zadávají pro všechny činnosti dané oblasti. V levé části označte požadovanou 

oblast podpory a pomoci. V pravé části zadejte průměrné časy jednotlivých činností pro 

jednotlivé formy. Časy trvání můžete stanovit pouze pro ty formy (RAD, POD, PRO), které jsou 

pro každou činnost povoleny v číselníku činností.  

 

 

 

Časy trvání činností lze zadávat v číselníku i pro každou činnost jednotlivě.  
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7 Ošetřovatelský plán 

 
Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním ujistěte, že 

máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto údajům by 

měly mít přístup pouze registrované sestry. 

 

Tato sekce programu umožňuje sestavovat ošetřovatelský a rizikový plán na základě 

ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie NANDA-I. Modul Dokumentace klienta nabízí 

jedinečné řešení této problematiky: 

 program Vás metodicky vede pomocí průvodce, kde si v jednotlivých oknech vybíráte z nabídek 

a zatrháváte příslušné volby, které pro klienta platí 

 program obsahuje předvyplněné číselníky příznaků, souvisejících faktorů, cílů a intervencí, 

takže snižuje časové nároky na sestavení plánu a minimalizuje počet chyb 

 na základě sestaveného ošetřovatelského plánu je možné plánovat intervence na konkrétní dny 

pomocí nástroje Plánovací kalendář a sledovat Realizaci ošetřovatelského plánu buď 

programově, nebo pomocí přenosných terminálů na čárový kód 

 zadané informace jsou zpracovány přehledně a umožňují rychlou komunikaci v týmu 

 

 

Ošetřovatelská dokumentace: je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace. Vedení 

ošetřovatelské dokumentace ukládá zákon MZČR č.260/2001 Sb. a vyhláška MZČR č.385/2006 Sb., 

včetně aktualizací č.64/2007 Sb., č.372/2011 Sb. a vyhlášky MZČR č.98/2012 Sb. Další způsoby vedení 

dokumentace mohou upravovat vnitřními předpisy jednotlivých zdravotnických zařízení a zařízení 

sociální služby, kde je poskytována zdravotnická/ošetřovatelská péče. Za vedení ošetřovatelské 

dokumentace odpovídá registrovaná všeobecná sestra. 

 

 

Ošetřovatelský plán: Z dokumentace ošetřovatelské péče musí být zřejmé, že je 

poskytována metodou ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelský proces je systematická 

racionální metoda ošetřování, plánování a poskytování ošetřovatelské péče. Jejím cílem je 

zhodnotit zdravotní stav nemocného, aktuální a potenciální problémy, vytyčit cíle a 

ošetřovatelské intervence k jejich splnění. Ošetřovatelský proces obsahuje 5 kroků: 

 získání informací - ošetřovatelská anamnéza 

 stanovení ošetřovatelské diagnózy 

 plánování ošetřovatelské péče včetně stanovení očekávaných výsledků/cílů péče 

 realizace naplánovaných ošetřovatelských intervencí a ordinací lékaře 

 hodnocení reakcí nemocného na ošetřovatelské zásahy 

Za plánování ošetřovatelské péče je zodpovědná registrovaná všeobecná sestra, která může 

pověřit další členy multidisciplinárního týmu (sociální pracovnice, pracovníky sociální služby 

aj.) prováděním určitých činností, avšak pouze takových, ke kterým získaly kompetence 
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v rámci kvalifikačního studia. 

7.1 Jak sestavit klientovi první ošetřovatelský plán? 

Otevřete si sekci Ošetřovatelský plán – Sestavení plánu na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Ošetřovatelský plán – podsekce Sestavení plánu)  

 

Pro přidání prvního plánu klienta klepněte na tlačítko Přidat , otevře se okno 

Ošetřovatelský plán. V horní části okna jsou obecné informace o plánu – Platnost, Stav plánu 

a Sestavil. Chcete-li tyto údaje změnit, klepněte na tlačítko Opravit . 

 

Ve spodní části okna se nachází seznam ošetřovatelských diagnóz rozdělený zvlášť na 

Ošetřovatelský plán a Plán rizik.  

 

 
Diagnózy si můžete seřadit dle priority pomocí tlačítek Přesunout nahoru  nebo Přesunout 

dolů . 

 

Pro vložení nové diagnózy do plánu klepněte na tlačítko Přidat  a vyberte požadovaný 

plán. 

 

1. Průvodce diagnózou z Ošetřovatelského plánu: 

Program obsahuje 28 

základních 

ošetřovatelských diagnóz, 

které jsou rozděleny do 9 

oblastí (Fyziologické funkce, Bolest, Výživa, Kůže apod.). Nejdříve vyberte Oblast, pak jednu 

z nabízených Diagnóz, které patří do dané oblasti. 

 

 

Ošetřovatelská diagnóza podle NANDA - International (North American Association for 

Nursing Diagnosis International, Severoamerická asociace pro mezinárodní ošetřovatelskou 

diagnostiku) z r. 1990: Ošetřovatelská diagnóza je klinický závěr o reakcích jednotlivce, rodiny 

nebo komunity na aktuální nebo potenciální zdravotní problémy nebo životní proces. 

Ošetřovatelské diagnózy poskytují základ pro výběr ošetřovatelských intervencí k dosažení 

výsledků, za které odpovídá sestra. 

Ošetřovatelská diagnóza se skládá: 

 ze standardního názvu a mezinárodního kódu diagnózy 
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 z určujících znaků (příznaků) a ze souvisejících nebo rizikových faktorů 

 

 

Zatrhněte ze seznamu Příznaky, kterými se diagnóza u 

klienta projevuje, případně doplňte další příznaky. Pokračujte 

tlačítkem  

Další >.  

 

 

V dalším okně zatrhněte ze seznamu Související faktory a zvolte Cíle 

péče, případně doplňte další faktory a cíle. Pokračujte tlačítkem 

Další >. 

 

V posledním okně průvodce zatrhněte ze seznamu Intervence ošetřovatelské péče, které 

budete klientovi provádět.  

 

Jakmile zatrhnete požadovanou činnost, bude zobrazena zeleně položka Četnost, kterou 

můžete libovolně změnit – klepnutím pravým tlačítkem myši do zelené buňky se zobrazí 

kontextová nabídka. 

 

Některé intervence mají před svým názvem zobrazenou ikonu , což znamená, že tyto 

intervence jsou dokumentovatelné. Takto označené intervence lze plánovat v nástroji 

Plánovací kalendář (viz níže) a realizaci těchto intervencí lze dokumentovat v nástroji 

Realizace ošetřovatelského plánu (viz níže). Tyto intervence lze rovněž vykazovat v podobě 

pořízených výkonů na pojišťovny v modulu Vykazování na ZP. Ostatní intervence slouží pouze 

pro sestavení kompletního ošetřovatelského plánu a dále se s nimi v programu nepracuje. 

 

 
Pomocí tlačítka Číselník  v levém dolním rohu si můžete zobrazit příslušný číselník a doplnit 

do něj další příznaky, související faktory, cíle nebo intervence. 

 

2. Průvodce diagnózou z Plánu rizik: 
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Program obsahuje 11 

základních ošetřovatelských 

diagnóz rizik, které jsou 

rozděleny do 6 oblastí 

(Fyziologické funkce, Vnímání, Výživa, Soběstačnost apod.).  

 

 

Průvodce Vás postupně provede seznamem Rizikových faktorů, Cílů a nakonec Intervencí 

ošetřovatelské péče.  

7.2 Jak vytisknout ošetřovatelský plán a související tabulky? 

Klepněte na tlačítko Tisk ošetřovatelského plánu  a zvolte jednu z následujících možností: 

Tisk ošetřovatelského plánu Tisk ošetřovatelského plánu a plánu rizik. 

Tisk ošetřovatelského plánu 

– čárové kódy 

Tisk plánu intervencí ve formě čárových kódů. Tato sestava se používá 
společně s přenosnými terminály pro zaznamenání realizace (viz 

kapitola Realizace ošetřovatelského plánu). 

 

K ošetřovatelskému plánu si můžete vytisknout několik tabulek pro zaznamenávání 

objektivních hodnot. (Kde? Tiskový manažer – skupina Ošetřovatelský plán – podskupina 

Ošetřovatelský plán) 

Záznam objektivních hodnot Souhrnná tabulka pro záznam objektivních hodnot 

Záznam fyziologických funkcí Tabulka pro detailní záznam fyziologických funkcí 

Záznam příjmu a výdeje tekutin Tabulka pro detailní záznam příjmu a výdeje tekutin 

Záznam o polohování klienta Tabulka pro záznam o polohování klienta 

Karta diabetika Tabulka pro záznam hodnot diabetika 

 

 

Záznam objektivních hodnot: Formulář umožňuje přehledný záznam nejčastěji měřených 

hodnot, které patří do kompetence sestry. Sledování a kontinuální vyhodnocování měřených 

hodnot poskytuje jednak objektivní údaje o reakcích nemocného na prováděné ošetřovatelské 

intervence příp. ordinace lékaře a současně slouží také jako podklad pro další plánování péče. 

7.3 Jak opravit ošetřovatelský plán? 

V případě, že potřebujete doplnit do existujícího plánu chybějící údaje, otevřete jej pomocí 

tlačítka Opravit .  

 

Ošetřovatelský plán lze opravovat pouze zadaný počet dní po jeho přidání. Datum uzamčení 

plánu je zobrazeno v hlavičce plánu. Po uzamčení plánu si jej můžete pouze prohlížet nebo 
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tisknout. Jediný, kdo může uzamčený plán opravit, je uživatel s právem Správce modulu 

(např. vrchní sestra). Způsob uzamykání plánu si můžete nastavit. (Kde? Hlavní okno – 

tlačítko Nastavení – položka Nastavení modulu Dokumentace klienta – sekce Ošetřovatelský 

plán) 

7.4 Jak překontrolovat plán a sestavit plán na další období? 

Pokud chcete provést kontrolu plánu (tj. zhodnotit dosavadní plán a vytvořit plán pro další 

období), vyhledejte poslední platný 

ošetřovatelský plán (ten, který je ve stavu 

Aktuální) a klepněte na tlačítko Kopie 

. Program Vás upozorní, že stávající 

plán bude převeden do stavu Po kontrole 

a bude vytvořena nová kopie, do které 

zadáte aktuální stav klienta. 

 

 

Hodnocení péče: Při poskytování kvalitní ošetřovatelské péče nestačí vytvořit perfektní 

ošetřovatelský plán, ale velmi důležité je také umět správně dokumentovat nejen realizované 

intervence/výkony, ale především také jakékoliv odchylky od stanoveného plánu nebo 

odchylky od očekávaných výsledků/cílů péče. Sestra by měla v pravidelných intervalech 

(nejpozději však každý měsíc) nebo na základě aktuálního zdravotního stavu nemocného 

provést společně s nemocným kontrolu ošetřovatelského plánu a na základě zjištěných 

objektivních hodnot, subjektivních výpovědí nemocného a vlastního pozorování provést 

případnou korekturu plánu. 

 

Před zkopírováním plánu Vás 

program vyzve, abyste zadali 

hodnocení péče, které bude 

uloženo do sekce Záznam 

a hodnocení péče. Tento 

záznam bude automaticky 

označen jako Zdravotní záznam. 

Po zhodnocení dosavadního 

plánu péče pokračujte tlačítkem 

Další >.  
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8 Plánovací kalendář 

 
Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním ujistěte, že 

máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto údajům by 

měly mít přístup pouze registrované sestry. 

 

Tato sekce programu umožňuje plánování intervencí z Ošetřovatelského plánu a intervencí ze 

skupiny Ordinace lékaře na jednotlivé dny formou kalendáře.  

 

Výhody plánování intervencí: 

 získáte plán práce sester na jednotlivé dny v podobě tiskové sestavy. Tento plán je seskupený 

podle intervencí (lze rozdělit i např. dle oddělení) a díky němu nezapomenete na naplánované 

odběry, vyšetření apod. 

 plán intervencí lze využít v nástroji Realizace ošetřovatelského plánu, kde sestry pouze 

jednoduše potvrdí, že provedly naplánované intervence. Navíc lze porovnat plán s realitou – 

nezrealizované intervence jsou zvýrazněny červeně; intervence, které jsou provedeny mimo 

plán, jsou zvýrazněny modře. 

 

Otevřete si sekci Plánovací kalendář na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – 

sekce Ošetřovatelský plán – podsekce Plánovací kalendář)  
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8.1 Jak naplánovat intervence? 

Nejjednodušším způsobem, jak naplánovat intervence, je využít funkce pro hromadné 

plánování. Klepněte na tlačítko Hromadné zadání. 

 

 

Nejdřív zvolte měsíc – ten bude zobrazen v podobě kalendáře v pravé části okna.  

 

Pak si vyberte, jestli chcete plánovat intervence z Ošetřovatelského plánu (budou zobrazeny 

pouze dokumentovatelné intervence z již vytvořeného ošetřovatelského plánu, v plánu 

označeny ikonou ) nebo intervence z oblasti Ordinace lékaře nebo libovolné intervence 

z číselníku všech intervencí. 

 

V levé části okna zatrhněte takové intervence, které chcete naplánovat. U zatržených 

intervencí můžete změnit Počet jejich provedení.  

 

 

Zvolenou intervenci můžete blíže specifikovat pomocí položky Poznámka. Tato poznámka 

bude dále zobrazována za názvem intervence. Pozor – poznámka bude uložena všem 

zatrženým intervencím, takže v případě potřeby uvedení poznámky zatrhněte pouze jednu 

intervenci. 

 

Označte myší požadované dny, do kterých chcete tuto skupinu intervencí vložit. Pro označení 

více dní klepněte pravým tlačítkem myši do některého z dní a vyberte jednu z možností (např. 

Označit vše). Intervence uložíte tlačítkem OK + Další. 
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8.2 Jak opravit plán intervencí na den? 

Otevřete si okno s plánem intervencí na daný den. Označte požadovaný den a klepněte na 

tlačítko Opravit . 

 

 

Intervence se mohou nacházet v různých stavech, čemuž odpovídá i barevné označení: 

 Naplánované intervence jsou zobrazeny šedě (nemají vyplněný čas realizace ani pracovníka) 

 Realizované intervence na základě plánu jsou zobrazeny černě 

 Intervence mimo plán jsou zobrazeny modře 

 Odstraněné intervence jsou zobrazeny šedě a jsou přeškrtnuté (odebrat úplně je může pouze 

uživatel s právy Správce modulu) 

 

Naplánované intervence můžete v tomto 

okně zrealizovat. Označte naplánovanou 

(šedou) intervenci, klepněte na tlačítko 

Opravit  a zatrhněte volbu Provedeno. 

Tím se intervence dostane do okna 

Realizace ošetřovatelského plánu. Více 

informací o realizaci najdete níže.  

8.3 Jak vytisknout plán intervencí na den? 

Na každý den si můžete vytisknout tiskovou sestavu Plán intervencí na den. (Kde? Tiskový 

manažer – skupina Ošetřovatelský plán – podskupina Plánovací kalendář) 
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9 Realizace ošetřovatelského plánu 

 
Tyto informace patří do skupiny zdravotních záznamů, a proto se před zadáváním ujistěte, že 

máte správně nastavená přístupová práva všech uživatelů IS Cygnus. K těmto údajům by 

měly mít přístup pouze registrované sestry. 

 

Tato část programu umožňuje sledovat realizaci ošetřovatelských intervencí. Každý záznam 

obsahuje tyto informace: 

 jaká intervence byla provedena 

 datum, čas a délka trvání 

 který pracovník ji provedl 

 volitelný text, který upřesní provedenou intervenci 

 

Tento přehled záznamů si můžete vytisknout v podobě tiskové sestavy a nechat každou 

sestrou podepsat. Pamatujte prosím na to, že zákon vyžaduje vedení ošetřovatelské 

dokumentace v listinné podobě.  

 

Zdokumentované intervence lze rovněž načíst v podobě pořízených výkonů do modulu 

Vykazování na ZP. Díky tomu ušetříte čas strávený pořizováním výkonů a navíc vykazujete na 

pojišťovny pouze ty výkony, které máte řádně zdokumentované. 

9.1 Kde zobrazit přehled provedených intervencí? 

Na provedené intervence se můžete dívat jak z pohledu klienta, tak z pohledu pracovníka, 

který je provedl. Oba tyto pohledy jsou vzájemně provázané, tzn., pokud zadáte provedení 

intervence v jednom pohledu, bude zobrazen i v tom druhém a opačně.  

 

1. Pohled klienta 

Realizace 

ošetřovatelského plánu 

tvoří jednu ze sekcí na 

kartě klienta. (Kde? 

Hlavní okno – Karta 

klienta – sekce 

Ošetřovatelský plán – 

podsekce Realizace) 
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V tomto pohledu jsou vidět všechny intervence, které byly klientovi provedeny v označeném 

měsíci. Provedenou intervenci můžete přidat i z tohoto pohledu tlačítkem Přidat . Takto 

přidaná intervence bude zobrazena modře, protože byla provedena mimo plán (nebyla 

naplánována a následně povedena, byla rovnou provedena).  

 

U každé intervence můžete pomocí tlačítka Opravit  zadat volitelný Text, kterým 

intervenci blíže specifikujete (např. u intervence Péče o ránu byste měli ránu popsat vč. jejího 

ošetření). U každé intervence si můžete v číselníku nastavit výchozí text, který se bude 

automaticky předepisovat vždy, když intervenci zadáte (viz níže). 

 

 
Pomocí tlačítka Přehled pořízených výkonů  si můžete zobrazit a překontrolovat výkony, 

které budou načteny do modulu Vykazování na ZP.  

 

Přehled záznamů lze vytisknout v podobě tiskové sestavy Realizace ošetřovatelského plánu. 

(Kde? Tiskový manažer – skupina Ošetřovatelský plán – podskupina Realizace) 

 

2. Pohled pracovníka 

Na záznamy se můžete dívat i z pohledu pracovníka – v podobě přehledu provedených 

intervencí za daný den. V seznamu pracovníků se nabízí pouze ti zaměstnanci, kteří mají 

v modulu Zaměstnanci nastavenou volbu Registrovaná sestra. (Kde? Hlavní rozcestník – 

tlačítko Zaměstnanci) 

 

Otevřete si okno Hromadné zadání. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka 

Realizace ošetřovatelského plánu – položka Hromadné zadání) 
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V horní části okna vyberte pracovníka, pojišťovnu a datum, se kterým chcete pracovat. 

Zobrazí se všechny jeho provedené intervence v daný den a pro danou pojišťovnu. Ve spodní 

části okna je zobrazen celkový čas pracovníka, do něhož se započítávají pouze vykazované 

ošetřovatelské intervence (výkon 06613).  

 

Pokud se některé provedené intervence časově překrývají, jsou zvýrazněny červeně. Toto se 

může stát zejména při použití přenosných terminálů. Program nabízí funkci Zarovnat časy, 

která posune konfliktní časy tak, aby se vzájemně nepřekrývaly.  

 

Provedenou intervenci můžete přidat i z tohoto pohledu tlačítkem Přidat . Takto přidaná 

intervence bude zobrazena modře, protože byla provedena mimo plán (nebyla naplánována 

a následně povedena, byla rovnou provedena). 

 

9.2 Jak hromadně zadávat provedení intervencí? 

Program nabízí několik možností, jak hromadně zadávat provedení intervencí. Všechny 

možnosti lze libovolně kombinovat. Výstupem jsou záznamy, které lze dodatečně upravovat 

buď z pohledu klienta, nebo pracovníka (viz výše).  
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1. Potvrzením naplánovaných intervencí  

V případě, že používáte nástroj Plánovací kalendář (viz výše), stačí u naplánovaných intervencí 

zatrhnout, že byly provedeny. Můžete k tomu využít hromadný nástroj, který Vám zobrazí vše, 

co je na daný den naplánované a Vy pouze potvrdíte, co bylo skutečně provedeno. 

 

Otevřete si okno Hromadné zadání. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka 

Realizace ošetřovatelského plánu – položka Hromadné zadání)  

 

V horní části okna zvolte požadovaného pracovníka a datum. Nyní klepněte na tlačítko 

Operace a vyberte položku Provedení naplánovaných intervencí. 

 

 

V prostřední části okna jsou vypsáni všichni klienti, kteří na daný den mají naplánovanou 

alespoň jednu intervenci. Konkrétní počet daných intervencí je zobrazen v posledním sloupci u 

každého řádku. Klienty si můžete vyfiltrovat pomocí tlačítka Filtr. 

 

Nejdřív zadejte počáteční Čas. Nyní označte první intervenci, kterou jste provedli v počáteční 

čas a klepněte na tlačítko OK + Další (můžete rovněž poklepat na požadovaný řádek). Tím se 

intervence zapíše do okna Hromadné zadání, které je na pozadí, a v řádku se sníží počet 

naplánovaných intervencí o jedna. Rovněž se automaticky zvýší čas o dobu trvání této 

intervence (program pracuje s výchozí délkou trvání intervence, která je přednastavena 

v číselníku intervencí, viz níže). Nyní označte další intervenci a pokračujte tak dlouho, dokud 
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nezadáte všechny provedené intervence tímto pracovníkem. Položku Čas můžete kdykoliv 

přepsat (např. při zadávání poledního podávání léků). 

 

 

Při zadávání času můžete místo dvojtečky napsat i desetinnou čárku nebo tečku. 

 

Položka Noční označuje, že bude v případě vykázání dané intervence v modulu Vykazování na 

ZP rovněž použit Bonifikační kód za práci v noci (06645). 

 

Pokud se spletete, klepněte na tlačítko Zavřít, vyhledejte chybnou intervenci, otevřete ji 

tlačítkem Opravit , zrušte volbu Provedeno a uložte tlačítkem OK. Tím se intervence vrátí 

zpět mezi naplánované. 

 

 

2. Pomocí nástroje Hromadné zadání intervencí  

Pokud chcete hromadně zadat provedení daného typu intervence více klientům, můžete využít 

další hromadný nástroj. Otevřete si okno Hromadné zadání. (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Hromadné operace – položka Realizace ošetřovatelského plánu – položka Hromadné zadání)  

 

V horní části okna zvolte požadovaného pracovníka a datum. Nyní klepněte na tlačítko 

Operace a vyberte položku Hromadné zadání intervencí. 

 

 

V prostřední části okna jsou vypsáni všichni aktuální klienti. Klienty si můžete vyfiltrovat 

pomocí tlačítka Filtr.  
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Nejdřív zadejte počáteční Čas. Nyní označte prvního klienta, u kterého byla provedena 

intervence v počáteční čas a klepněte na tlačítko OK + Další (můžete rovněž poklepat na 

požadovaný řádek). Tím se intervence zapíše do okna Hromadné zadání, které je na pozadí. 

Rovněž se automaticky zvýší čas o dobu trvání této intervence (program pracuje s výchozí 

délkou trvání intervence, která je přednastavena v číselníku intervencí, viz níže). Nyní označte 

dalšího klienta a pokračujte tak dlouho, dokud nezadáte tuto intervenci všem požadovaným 

klientům. Položku Čas můžete kdykoliv přepsat (např. při zadávání poledního podávání léků).  

 

 

Při zadávání času můžete místo dvojtečky napsat i desetinnou čárku nebo tečku. 

 

Položka Noční označuje, že bude v případě vykázání dané intervence v modulu Vykazování na 

ZP rovněž použit Bonifikační kód za práci v noci (06645). 

 

 

3. Pomocí přenosných terminálů 

Princip použití přenosných terminálů je obdobný jako u  

sledování realizace plánu péče (viz kapitola 

Realizace plánu péče).  

 

Ošetřovatelský plán daného klienta si můžete 

vytisknout v podobě čárových kódů. Rovněž si 

můžete vytisknout čárové kódy pro intervence ze 

skupiny Ordinace lékaře. (Kde? Tiskový manažer – skupina 

Ošetřovatelský plán –  

podskupina Terminály – sestava Čárové kódy všech intervencí) 

 

Nasbírané údaje se uloží na karty jednotlivých klientů a můžete na ně nahlížet výše 

uvedenými způsoby.  

 

 

Při použití terminálů budou velmi často kolidovat časy, a proto bude vhodné je upravit např. 

pomocí tlačítka Zarovnat časy v okně Hromadné zadání. 

 

Při stahování dat z terminálu program ověřuje, jestli na daný den byla pro klienta daná 

intervence naplánována. V případě nalezení shody bude označena jako provedená s tím, že 

reálný čas provedení je považován na konec trvání intervence (hodnota 10:00 stažená 

z terminálu bude u intervence trvající 10 minut brána jako intervence od 9:50-10:00). 
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V případě, že nebyla nalezena odpovídající naplánovaná intervence, byla intervence 

provedena mimo plán a bude zobrazena modře. 

9.3 Jak uzamknout měsíc? 

Program umožňuje uzamknout záznamy daného měsíce tak, aby nešly dále editovat. Jediný, 

kdo je může editovat i po uzamčení, je Správce modulu. (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Hromadné operace – položka Realizace ošetřovatelského plánu – položka Uzamknout měsíc) 

 

V případě potřeby je možné měsíc opět odemknout. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné 

operace – položka Realizace ošetřovatelského plánu – položka Odemknout měsíc) 

9.4 Kde nastavit výchozí časy a texty jednotlivým intervencím? 

U každé intervence můžete nastavit její 

výchozí délku trvání a výchozí text, který 

se bude automaticky předepisovat vždy, 

když intervenci zadáte (jednotlivě, 

hromadně, pomocí terminálů aj.). 

Otevřete si číselník intervencí. (Kde? 

Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka 

Číselníky – položka Ošetřovatelské 

intervence) Vyhledejte intervenci a 

klepněte na tlačítko Opravit.  
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10 Nutriční péče 

 

Nutriční péče je založena na individuálních nutričních potřebách a preferencích každého 

klienta. Všichni klienti, kteří trpí malnutrici nebo mají riziko malnutrice, by měli mít sestaven 

individualizovaný plán péče pro oblast výživy, jehož součástí je hodnocení stavu výživy a 

sledování příjmu stravy. Tato sekce programu umožňuje sledovat a hodnotit stav výživy, 

příjmu stravy a vyprazdňování jednotlivých klientů. 

 

1. Hodnocení stavu výživy 

Nutriční terapeutka nebo všeobecná sestra hodnotí u každého nově přijatého klienta 

a u klientů, kterým byl sestaven individualizovaný plán péče pro oblast výživy, výživový stav. 

Na základě zjištěných výsledků je navržen nebo korigován již existující individualizovaný plán 

péče pro oblast výživy 

 

2. Sledování příjmu stravy 

V průběhu pobytu je potřebný instruovat klienta příp. jeho blízké v zásadách správné výživy 

a ve výživových potřebách, odpovídajících jeho onemocnění a celkovému stavu. Současně je 

kontinuálně sledován a zaznamenáván kvalitativní a kvantitativní příjem stravy. 

 

3. Evidence vyprazdňování 

Pokud má klient problémy se zažíváním, je vhodné vést průběžnou evidenci vyprazdňování. 

V případě mimořádné události, jako je zvracení a průjem, jsou záznamy o vyprazdňování 

důležitým podkladem pro stanovení vhodné nutriční péče. 

10.1 Jak sledovat stav BMI klienta? 

Na kartě klienta si otevřete sekci Stav BMI. (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – sekce Nutriční 

péče – podsekce Stav BMI) 

 

Pro přidání nového záznamu klepněte na tlačítko 

Přidat . Zadejte aktuální Váhu a Výšku klienta. 

Tlačítkem Výpočet  program sám spočítá stav 

BMI (index tělesné hmotnosti) a BMR (bazální 

metodický výdej). Záznam uložíte stisknutím 

tlačítka OK. Při zatrhnutí aktivity se vypočítá 

hodnota BMRp.  

 

Pro hromadné zapisování naměřených hodnot do 
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programu slouží nástroj Hromadné zadání stavu BMI. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné 

operace – volba Hromadné zadání stavu BMI) 

 

V tomto nástroji lze i nahlížet na zadaná data ve vybraném období. 

 

 

BMRp – optimální spotřeba energie zvýšená o přibližný výdej energie. Vznikne vynásobením 

BMR koeficientem aktivity: imobilní = 1,2; částečně pohyblivý = 1,3; mobilní, nemocný = 1,4; 

s dekubitem = 1,5; fáze přibírání = 1,7; dementní = 2. 

Koeficienty aktivity pro výpočet BMRp je možno nastavit na vlastní hodnoty. (Kde? Hlavní 

okno – tlačítko Nastavení – volba Nastavení modulu Dokumentace klienta – záložka Nutriční 

péče) 

 

 

 

Sledování Stavu BMI pro jednotlivého klienta lze tisknout pomocí tlačítka Tisk sledování 

tělesných rozměrů . (Kde? Hlavní okno – Karta klienta – sekce Nutriční péče – podsekce 

Stav BMI) 

 

 

Pokud není možné změřit výšku klienta standardním způsobem, lze použít metodu pro 

alternativní měření výšky pomocí délky předloktí, nebo délky dolní končetiny po koleno. (Kde? 

Hlavní okno – Karta klienta – sekce Nutriční péče – podsekce Stav BMI – tlačítko 

Přidat/Kopie/Opravit – tlačítko Alternativní měření výšky) 

 

10.2 Jak sledovat příjem stravy klienta? 

Tato sekce programu umožňuje sledovat příjem stravy klienta, pokud bylo zavedeno nutričním 

terapeutem, nutričním lékařem nebo jiným 

zdravotnickým pracovníkem. Záznamy lze 

pořizovat pomocí přenosných terminálů nebo je 

lze zadávat přímo v programu. 

 

Program nabízí několik možností, jak zadávat 

záznamy o přijaté stravě. Všechny možnosti lze 

libovolně kombinovat. 

 

1. Jednotlivě na kartě klienta 

Otevřete si sekci Nutriční péče – Sledování 

příjmu stravy na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno 
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– Karta klienta – sekce Nutriční péče – podsekce Sledování příjmu stravy – záložka Záznamy)  

 

Pro zadání nového záznamu klepněte na tlačítko Přidat . Zvolte druh záznamu (Jídlo), 

zadejte Datum a čas. Vyberte Druh jídla a množství snědené porce poklepáním na čtverečky 

(např. pro 3/4 porce bude na formuláři zobrazeno jako ). Pokud je potřeba 

zapsat nutriční záznam, zatrhněte volbu Záznam nutriční péče. Záznam uložíte tlačítkem OK. 

 

Stejným způsobem můžete zadat i nutriční Přídavek (množství v kusech), Pitný režim 

(v desetinách litrů) a Bílk. jídlo. 

 

2. Pomocí přenosných terminálů 

Princip použití přenosných terminálů je obdobný jako u 

sledování realizace plánu péče (viz kapitola Realizace plánu 

péče).  

 

Nasbírané údaje se uloží na karty jednotlivých klientů. 

 

Záznamy přenesené z terminálu jsou označeny ikonou . Do terminálu 

se načítají postupně tři kódy, které tvoří jeden záznam. Jsou to kódy 

zaměstnance, klienta a množství přijatého jídla/přídavku/tekutin (např. kód 1/2 Oběd). 

U každého záznamu je automaticky uloženo datum a čas zaznamenání. 

 

10.2.1 Kalkulačka diet 

V zařízeních sociálních služeb, kde jsou klienti 

dlouhodobě ubytovaní, si vyžaduje individuální 

přístup pro nastavení diet. Nutriční terapeut by 

měl s každým klientem sestavit formulář 

Nutriční anamnéza (formulář je potřeba 

pravidelně překontrolovat), v kratších 

periodách (jednou měsíčně) pak klienta vážit a 

sestavovat formulář MNA®-SF. Tím získá 

podklad pro zjištění nutričního stavu klientů v 

zařízení dle jejich diet. 

Kalkulačku diet naleznete ve formuláři Nutriční anamnézy v sekci výživa. 

(Kde? Karta klienta – sekce Formuláře dokumentace – formulář Nutriční anamnéza – sekce 

výživa – číselník diet – editace/přidání diety) 
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Výpočty (1g sacharidů = 17 kJ, 1g bílkovin = 17kJ, 1g tuků = 38 kJ) 

-  Energie = (Cílová váha klientů) * (Energie na 1 kg TH) 

- Bílkoviny = (Cílová váha klientů) * (Bílkoviny na 1 kg TH) 

- Sacharidy = ((Energie) / 100 * (Podíl sacharidů)) / 17 

- Tuky = ((Energie) - (Sacharidy) * 17 - (Bílkoviny) * 17) / 38 

 

10.3 Kde zobrazit souhrnné informace o příjmu stravy? 

Otevřete si sekci Nutriční péče – Sledování příjmu stravy na kartě klienta. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Nutriční plán – podsekce Sledování příjmu stravy – záložka Souhrn) 

 

Na záložce Souhrn jsou zobrazeny souhrnné informace o příjmu stravy klienta v daném 

období.  
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Tlačítkem Načíst nutriční hodnoty  provedete načtení nutričních hodnot dle zadaných 

záznamů a jídelního lístku z modulu Strava. Tlačítkem Opravit  můžete editovat nutriční 

příjem za daný den. 

 

10.4 Jak nastavit nutriční přídavky? 

Pro nutriční péči je potřebné vždy evidovat nutriční 

hodnoty jídel. V číselníku nutričních přídavků lze 

zadávat jakékoli přídavky klientům, které nejsou 

obsaženy v jídelním lístku (např. sipping). 

 

Otevřete si číselník nutričních přídavků. (Kde? Hlavní 

okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – 

položka Nutriční přídavky)  

 

Pro přidání nového nutričního přídavku klepněte na 

tlačítko Přidat . Zadejte Název, Nutriční hodnoty 

a případně alergeny pro přídavek. Přídavek uložíte 

stisknutím tlačítka OK. 

 

Pokud má klient ve formuláři Nutriční anamnéza vyplněno sledování příjmu stravy, tak se 

zobrazí v přehledu s červeným vykřičníkem dny, pro které se sleduje příjem stravy. 

  

 

Pokud má klient vyplněn formulář Nutriční anamnéza, zobrazuje se v sloupci DDD [%] 

procentuální porovnání příjmu stravy vzhledem k doporučené denní dávce. 
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10.5 Jak vést evidenci vyprazdňování? 

Tato sekce programu umožňuje vést záznamy o vyprazdňování. Sleduje se zde stolice, moč a 

případně zvracení. (Kde? Karta klienta – sekce Nutriční péče – podsekce Evidence 

vyprazdňování) 

 

Záložka Souhrn zobrazuje data o vyprazdňování za zvolený měsíc v přehledném kalendáři. 

 

 

 

Červeně zvýraznění dne znamená, že klient v daný den zvracel. 
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10.5.1 Jak přidat záznam o vyprazdňování? 

Záznam o vyprazdňování můžete přidat třemi způsoby: 

 

1. Jednotlivě na kartě klienta 

Otevřete si sekci Nutriční péče – Evidence 

vyprazdňování. (Kde? Hlavní okno – Karta 

klienta – sekce Nutriční péče – podsekce 

Evidence vyprazdňování – záložka Záznamy)  

 

Pro zadání nového záznamu klepněte na 

tlačítko Přidat . Zadejte požadované 

záznamy a potvrďte tlačítkem OK. 

 

 

 

2. Pomocí hromadného nástroje 

Otevřete si nástroj Hromadné zadání vyprazdňování (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné 

operace – volba Nutriční péče – volba Hromadné zadání vyprazdňování) 
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3. Pomocí přenosných terminálů 

Princip použití přenosných terminálů je obdobný jako u 

sledování realizace plánu péče (viz kapitola Realizace plánu 

péče).  

 

Nasbírané údaje se uloží na karty jednotlivých klientů. 

 

Záznamy přenesené z terminálu jsou označeny ikonou . Do terminálu 

se načítají postupně tři kódy, které tvoří jeden záznam. Jsou to kódy 

zaměstnance, klienta a typu záznamu o vyprazdňování. U každého záznamu je automaticky 

uloženo datum a čas zaznamenání. 

 

 

10.6 Jak sledovat nutričně rizikové klienty? 

Jako pomůcka pro sledování a odhalování nutričně rizikových klientů slouží nástroj Přehled 

nutričně rizikových klientů (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – volba Nutriční 

péče – volba Přehled nutričně rizikových klientů) 

 

Tento nástroj nabízí pohled na sledované klienty dle 9 kritérií: 

 Klient má v zvoleném období BMI menší než 22. 
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 Váhový úbytek klienta za 3 měsíce je vyšší než 5 %. 

 Váhový úbytek klienta za 6 měsíců je vyšší než 10 %. 

 Průměrný příjem stravy klienta je nižší než 80 %. 

 Pro klienta existují 3 hlavní jídla za sebou, u kterých snědl jen polovinu nebo méně (za 

hlavní jídla se považují snídaně, oběd a večeře). 

 Klient má nastaveno sledování nutriční péče (formulář Nutriční anamnéza), ale na daný 

den neexistuje záznam o sledování stravy (mimo nutričních přídavků). 

 Existuje více záznamů jednoho druhu hlavního jídla na den (např. zadaný druh Oběd 

dva a více krát). 

 Existuje klient ve sledovaném období, který má 3 po sobě jdoucí dny bez stolice. 

 Klient ve sledovaném období zvracel. 

 Klient je v riziku podvýživy / podvyživený. 

 Přijatá energie ze stravy se liší od DDD (denní doporučené dávky). 

 Změna BMI v jednom měsíci o 1 bod (nahoru nebo dolů). 

 Změna BMI ve třech měsících o 2 body (nahoru nebo dolů). 

 

10.7 Jaké existují tiskové sestavy? 

Pro tisk ze sekce Nutriční péče existují tyto tiskové sestavy: 

(Kde? Tiskový manažer – skupina Nutriční péče – sekce Stav BMI) 

Bilance stavu BMI Bilance stavu BMI za dané období pro vybrané klienty 

 

(Kde? Tiskový manažer – skupina Nutriční péče – sekce Sledování příjmu stravy) 

Sledování příjmu stravy Sledování příjmu stravy za dané období pro vybrané klienty 

Přehled příjmu stravy Přehled příjmu stravy za dané období pro vybrané klienty 

Přehled příjmu nutričních 

přídavků 
Přehled příjmu nutričních přídavků za dané období pro vybrané klienty 

Přehled příjmu tekutin Přehled příjmu tekutin za dané období pro vybrané klienty 

Přehled příjmů stravy a 

vyprazdňování 

Přehled příjmu stravy a vyprazdňování za dané období pro vybrané 

klienty 

 

(Kde? Tiskový manažer – skupina Nutriční péče – sekce Vyprazdňování) 

Přehled vyprazdňování Přehled vyprazdňování za dané období pro vybrané klienty 

 

(Kde? Tiskový manažer – skupina Nutriční péče – sekce Terminály) 

Čárové kódy pro stav BMI Čárové kódy pro stav BMI 

Čárové kódy pro sledování 

příjmu stravy 
Čárové kódy pro sledování příjmu stravy 

Čárové kódy pro evidenci 
vyprazdňování 

Čárové kódy pro evidenci vyprazdňování 
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11 Záznam a hodnocení péče 

 

Individuální dokumentace o poskytování služby je nutné vést v písemné podobě. 

Tato sekce programu umožňuje evidovat záznamy a hodnocení péče. (Kde? Hlavní okno – 

Karta klienta – sekce Záznam a hodnocení péče) 

 

 

Záznam péče: Poskytuje informace o kontinuitě péče u klienta, proto musí být v 

dokumentaci zaznamenávány všechny důležité informace, které se vážou k celkovému stavu 

klienta. Záznam musí být formulován jasně, srozumitelně, pravdivě, všechny informace musí 

být úplné bez prezentací domněnek, kritiky nebo výměny názorů. Záznamy na sebe musí 

chronologicky navazovat a musí obsahovat datum (případně čas) a jméno pracovníka, který 

zápis provedl. 

 

 

Hodnocení péče: Má za cíl zjistit účinnost poskytnutých sociálních služeb, tím že hodnotí 

dosažení stanovených cílů. Hodnocení provádí klíčový pracovník ve spolupráci s klientem a s 

ostatními členy týmu. Hodnocení je systematické a poskytuje zpětnou vazbu o účinnosti 

naplánovaných činností péče. Frekvence hodnocení se řídí vnitřními pravidly zařízení a provádí 

se vždy při změně celkového stavu klienta. Hodnocení poskytuje důležité informace pro 

případné změny v plánu péče. 

11.1 Jak vložit záznam a hodnocení péče? 

 Pro přidání nového záznamu 

klepněte na tlačítko Přidat  a 

vyberte položku Záznam péče 

nebo Hodnocení péče.  Volba 

Zdravotní znamená, že tento 

záznam bude zobrazen pouze 

uživatelům s právem na 

zdravotní záznamy. Typ Nutriční 

slouží k zaznamenávání údajů o 

nutričním stavu klienta, nebo 

záznamu o edukaci 

klienta/rodiny. 

 

 

Hodnocení péče se rovněž přidává při překontrolování plánu péče nebo ošetřovatelského 

plánu. 
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11.2 Jak zobrazit všechny záznamy vložené v jeden den? 

Program nabízí možnost zobrazit si přehledně seznam všech záznamů, které byly vloženy 

v jeden den nehledě na klienta. Z tohoto okna můžete rovněž přidávat jednotlivé záznamy. 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Přehled záznamů a hodnocení 

péče) 

V pravé horní části okna vyberte požadované datum. Pomocí tlačítka Tisk  si můžete 

přehled záznamů vytisknout.  
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12 INKO pomůcky 

Tento nástroj umožňuje jednoduché a přehledné objednávaní inkontinenčních pomůcek a řeší 

vyúčtování případných doplatků za tyto pomůcky. Inkontinenční pomůcky můžete objednávat 

u dvou dodavatelů: Hartmann a.s. a Dentimed s.r.o. 

12.1 Jak vyplnit klientům všechny potřebné informace k objednávce 

Pro odeslání objednávky, musíte mít zadaného alespoň jednoho lékaře v číselníku 

předepisujících lékařů. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – číselníky – volba Předepisující 

lékaři - ) 

 

 

Seznam lékařů lze jednoduše načíst z modulu 

Vykazování na ZP. (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Nastavení – položka Číselníky – položka 

Předepisující lékaři – tlačítko Operace) 

 

 

 

Další podmínkou je mít u klientů vyplněné 

informace o inkontinenci. Ty můžete 

každému klientovi nastavit přímo na Kartě 

klienta, nebo přes hromadný nástroj 

Nastavení údajů o inkontinenci. 

(Kde? Hlavní okno – Karta klienta – sekce 

INKO pomůcky – tlačítko Opravit) 

 

Nástroj Nastavení údajů o inkontinenci umožňuje nastavit najednou více klientům skupinu 

postižení, diagnózu a předepisujícího lékaře. 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Inkontinenční pomůcky - tlačítko 

Operace – volba Hromadné zadání údajů o inkontinenci) 
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Pokud máte u klientů vyplněn formulář Anamnéza (nebo Ošetřovatelská anamnéza), lze z něj 

hromadně načíst stupeň inkontinence (skupinu postižení – SKP). 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Inkontinenční pomůcky – tlačítko 

Operace – volba Hromadné zadání údajů o inkontinenci – tlačítko Operace – volba Načíst SKP 

z anamnézy) 

 

Stupeň inkontinence můžete dat načíst z formuláře Anamnéza, pokud ho klient má vyplněný. 

(Kde? Karta klienta – sekce Formuláře dokumentace) 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné operace – položka Inkontinenční pomůcky - tlačítko 

Operace – volba Hromadné zadání údajů o inkontinenci – tlačítko Operace – volba Načíst 

SKP z anamnézy) 

 

Z objednávky LOP můžeme nechat načíst diagnózy. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné 

operace – položka Inkontinenční pomůcky - tlačítko Operace – volba Hromadné zadání údajů 

o inkontinenci – tlačítko Operace – volba Načíst diagnózu z objednávky LOP) 
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12.2 Jak objednat INKO pomůcky 

Pro přehled objednávek, založení nové pomůcky a náhled na informační panel dodavatelů 

slouží okno Seznam objednávek INKO pomůcek. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Hromadné 

operace – položka Inkontinenční pomůcky) 

 

Ve vrchní části okna se nachází přehled objednávek. Detail k vybrané objednávce se nachází 

pod seznamem. 

 

Objednávku INKO pomůcek vytvoříte pomocí tlačítka 

Přidat . Po kliknutí na tlačítko se otevře průvodce, 

který Vás provede celým vytvořením objednávky. 

V prvním okně si zvolte dodavatele a datum 

objednávky (datum předepsání na všech LOP 

poukazech v objednávce). Vyberte délku 

objednávacího období pro správnou kontrolu limitů 

preskripce. Dále vyberte SKP a oddělení pro výběr 

klientů, kteří budou do objednávky načtení. 

Pokračujete stisknutím tlačítka . 
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Následující okno slouží pro samotné objednání INKO pomůcek. V horní části okna, pomocí 

tlačítka Opravit objednávku  můžete změnit období, na které objednáváte. V levé části 

okna je seznam klientů, kteří byli vybráni dle vámi zvolených parametrů v prvním kroku 

objednávky. Tento seznam můžete ještě dodatečně upravit pomocí dvojice tlačítek Přidat 

 a Odebrat . Samotný výběr pomůcek provedete pomocí tlačítka Detail klienta 

v INKO objednávce , nebo dvojitým poklepáním na řádek se jménem klienta, kterému 

chcete objednat. Pomocí tlačítka Tisk přehledu objednávky   může objednávku přehledně 

vytisknout. 

 

 

 

Okno Detail klienta v objednávce slouží pro samotný výběr pomůcky pro konkrétního klienta. 

V horní části okna je zobrazen detail klienta. Pomocí tlačítka Opravit  lze rychle změnit 

údaje o inkontinenci. 

 

 
Pomocí tlačítka Kontrola objednávky  ve spodní části okna Objednávka INKO 

pomůcek provede program kontrolu na překročení preskripčních limitů, hospitalizaci klientů 

(dle přehledu přítomnosti v modulu Sociální část) a další kontroly, které by bránili korektnímu 

objednání. 
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V levé části okna se nachází seznam INKO pomůcek pro klientův stupeň inkontinence. 

Konkrétní pomůcku klientovi vyberete pomocí tlačítka . 

 

Vybrané pomůcky se zobrazují v seznamu vpravo. Zde upravujete i počet předepsaných 

balení. Program automaticky doplňuje při vybrání pomůcky maximální počet balení dle 

preskripčního limitu a délky objednávacího období. Pod seznamem objednávaných pomůcek 

se zobrazují přehledové informace o celkové ceně, počtu, úhradě ZP a případném doplatku. 

Skutečná výška doplatků bude zobrazena v detailu objednávky až po zpracování dodavatelem 

(objednávka ve stavu Dodaná). 

 

Pomocí tlačítka Další  se přesunete na objednávání pro dalšího klienta ze seznamu.  

 

 

Pro rychlý přehled, jaké pomůcky klient používá, slouží tlačítko Historie objednávek 
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Pro odeslání objednávky dodavateli klepněte v okně Objednávka INKO pomůcek na tlačítko 

Objednat . Před odesláním objednávky musíte vyplnit informace o odesílateli.  

 

Objednávku závazně odešlete pomocí tlačítka Odeslat objednávku. O aktuálním stavu 

objednávky budete informováni pomocí e-mailu zadaného v objednávce. 

 

Skutečnou výšku doplatků za inkontinenční pomůcky určuje dodavatel. Po zpracování 

objednávky a expedování zboží dodavatelem je aktuální přehled dodávaného zboží a doplatků 

automaticky načten do programu. Doplatky lze zpracovat pomocí nástroje Doplatky za léky 

v modulu Sociální část. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko Hromadné operace – 

položka Vyúčtování – položka Doplatky za léky – tlačítko Operace – položka Načíst doplatky 

z INKO objednávky) 

 
Pomocí tlačítka Opravit  v spodní části okna, můžete vyplnit poznámku k objednávce, kde 

můžete uvést další požadavky na závoz, čerpání bonusů atd. K objednávce lze připojit i 

přílohu (maximální velikost souboru je omezena na 2MB). 
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12.3 Jak vytisknout poukazy LOP? 

Poukazy LOP k objednávce je možné tisknout až po odeslání objednávky dodavateli. Poukazy 

lze tisknou i s formulářem (3 poukazy na 1 papír formátu  A4), nebo na předtištěné formuláře 

pouze dotiskovat informace. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta – tlačítko 

Hromadné operace – položka Inkontinenční pomůcky – tlačítko Tisk) 

 

 

 

 

Na LOP poukaz je možné vytisknout jinou než trvalou adresu klienta. Adresa lze nastavit na 

kartě klienta. (Kde? Karta klienta – sekce INKO pomůcky – tlačítko Opravit) 
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13 Jak nastavit regionální kartu 

Když se rozhodněte používat regionální karty je potřeba zapnout „používaní“ regionálních 

karet. Následně vyberete váš kraj a potvrdíte stlačením tlačítka OK. Když tam svůj kraj 

nenajdete, tak ještě nedodal podklady pro svojí regionální kartu.  

(Kde? Hlavní okno modulu – tlačítko nastavení – volba Nastavení modulu Dokumentace klienta 

– záložka Regionální karta)  

Když máte v modulu Dokumentace klienta nastaveno, že Regionální karty používate je 

potřeba v číselníku Poskytovaných činností stáhnout z internetu číselník oblastí, témat a 

potřeb, na který budeme činnosti v programu napojovat.  

(Kde? Hlavní okno modulu – tlačítko nastavení – volba Číselníky – volba Poskytované činnosti 

– tlačilo Operace – volba Regionální karta sociálních služeb – volba Operace – volba Načíst 

výchozí regionální kartu) 

 

13.1 Jak přiradit jednotlivým činnostem potřeby z regionální karty? 

Otevřete si nástroj 

Hromadné propojení 

činností regionální karty. 

V levé části okna 

vyberete jednu nebo více 

činností, které chcete 

napojit na potřebu a 

kliknete na tlačítko 

Provést. 

 

 

 

Výslední statistiku si pak můžete zobrazit v Manažerském modulu v sekci Potřeby region. 

Karet. 

 

Data v Manažerském modulu se zobrazují z plánu péče nikoli z realizace péče. 
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14 Hlášení kontrol 

Tento nástroj Vás bude upozorňovat na blížící se kontroly dokumentů (formuláře 

dokumentace, osobní cíle, individuální plány, ošetřovatelské 

plány apod.). U dokumentu, který je ve stavu Aktuální, lze zadat datum naplánované kontroly.  

 

Při spouštění modulu 

Dokumentace klienta program 

automaticky ověřuje, jestli se 

neblíží termín pro 

překontrolování některého 

z dokumentů a případně zobrazí 

okno Hlášení kontrol. Toto okno 

si můžete nechat kdykoliv 

zobrazit. (Kde? Hlavní okno – 

tlačítko Hromadné operace – 

položka Hlášení kontrol) 

 

Vpravo nahoře je zobrazeno 

datum, ke kterému jsou vypsány plánované kontroly. Datum je přednastaveno na 7 dní 

dopředu, toto nastavení si můžete změnit. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka 

Nastavení modulu Dokumentace klienta – sekce Hlášení kontrol) 

 

 
Chcete-li vytisknout aktuální přehled nahlášených kontrol, klepněte na tlačítko Tisk . 

Pokud chcete přejít na daný dokument, stačí označit požadovaný dokument a klepnout na 

tlačítko Zobrazit dokument. 

 


