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Poznámka: Změny oproti předchozí verzi jsou označeny modrou barvou.  

1 Přístup k systému AINSO 
Přístup je zajištěn prostřednictvím dostupného webového prohlížeče (MS Explorer od verze 
8 výše, Firefox) s využitím přístupové adresy http://www.ainso.cz/, Uživatelského jména 
(login) a Hesla. 

2 Entity a položky systému 
Systém rozlišuje následující entity a jejich stavy: 

1. KLIENT. Klient může být v systému již založen, nebo je třeba jej založit funkcí Přidat 
případ – Volba klienta. V druhém případě systém vyžaduje datum narození (volba 
z kalendáře), pohlaví (volba z menu) a bydliště (volba z menu). Dále vyžaduje doplnit 
údaje zakládaného případu, tj. započetí případu (volba data z kalendáře), typ případu 
podle diagnostických skupin (volba z menu)  

2. PŘÍPAD. Případ představuje aktuální epizodu péče o Klienta, většinou se jedná o akutní 
hospitalizaci a může být ve dvou stavech: 

a. Aktuální případ. Jakýkoliv rozpracovaný případ, který není ukončený. 
b. Ukončený případ. Případ, u kterého byly dokončeny všechny výkony procesu (týká 

se GBS). 

Případ má společné položky, které se vkládají hned na začátku procesu, když je případ 
zakládán do systému: např. Hlavní diagnóza případu dle MKN-10, Vedlejší diagnóza 
případu dle MKN-10 (více položek), Datum měření, Hmotnost, Výška, Hodnocení 
pacienta při přijetí do péče (viz 3.e Hodnocení stavu pacienta níže), Informace  
o předchozí léčbě, Známý stav, který mohl přispět k manifestaci onemocnění, Časový 
odstup od potíží do přijetí k hospitalizaci, Poznámka atd. 

3. VÝKON. Pojem výkon je totožný s jakoukoliv akcí (uvedeno v pořadí jak se v systému 
nabízí) 

a. Volba léčby. Rozhodnutí, zda pacient bude léčen IVIG, VPF, nebo jiným způsobem. 
Obsahuje položky. Popis, Datum Provedení a Poznámka 

b. Započetí léčby. Identifikuje okamžik zahájení léčby. Obsahuje položky Popis, 
Datum provedení, Hmotnost, Interval od prvních příznaků, Hodnocení pacienta 
při zahájení léčby (viz. 3eii Hodnocení stavu pacienta níže) a POZNÁMKA 

c. Léčba (např. IVIG). Identifikuje vlastní provedení léčby. Obsahuje položky Popis, 
Datum provedení, Čas započetí, Čas ukončení, Doba trvání výkonu, Doba 
podávání (2 nebo 5 denních cyklů), Podaná dávka, Poznámka a další. 

d. Konec léčby. Identifikuje ukončení specifické péče. Obsahuje položky Popis, 
Datum provedení, Doposud provedené operační výkony a Poznámka 

e. Hodnocení stavu pacienta 
i. Při přijetí, event. při zahájení léčby 

ii. Po léčbě (např. ihned, 1 měsíc po léčbě, 6 měsíců po léčbě) 

Hodnocení obsahuje položky Popis, Datum provedení, Hodnocení neproběhlo, 
konkrétní hodnotící škály (např. GBS disability scale, MRS sum score pro n. 
facialis, MRS sum score), Poznámka 

f. Ukončení péče. Obsahuje položky Popis, Datum započetí, Způsob ukončení péče, 
Způsob ukončení případu, Poznámka, apod. 
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3 Sledování procesu péče 
Systém funguje procesně, tzn., že postupně nabízí vyplnění údajů k jednotlivým výkonům. 
Tyto zobrazuje na vývojovém diagramu tak, aby měl uživatel vždy přehled o tom, jaké výkony 
byly provedeny a které systém očekává. Tato pomůcka je užitečná především proto, že doba 
sledování jednoho případu trvá delší dobu (např. u GBS minimálně 6 měsíců) a záznamy 
mohou postupně pořizovat různí pracovníci. 

4 Práce se systémem – společné pro GBS, MMN a CIDP 

4.1 Přístup do systému 

Po zadání adresy do webového prohlížeče (http://www.ainso.cz/) a vyplnění Uživatelského 
jména (login) a Hesla se objeví úvodní stránka systému. 

 

Na této stránce je 5 záložek (Domů, Uživatelé, Případy, Klienti, Helpdesk), které umožňují 
přístup k jednotlivým hlavním entitám systému. Na stránce je také zpřístupněn dokument 
klinického standardu, ze kterého systém vychází a dále aktuální verze manuálu, 
videomanuály a kontakty na technickou a metodickou podporu systému. 

4.2 Záložka Uživatelé 

Záložka Uživatelé obsahuje aktuální přehled uživatelů zaregistrovaných pro zadávání údajů 
do registru v členění Organizace – Pracoviště – Uživatelé (tento sloupec obsahuje údaje 
zadané v části Můj účet – viz KAP. MŮJ ÚČET, STR. 64).  
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4.3 Založení klienta, nebo nového případu 

Při otevření stránky Případy je vidět přehled aktuálních případů (těch, jejichž úplné vyplnění 
ještě neproběhlo) a máte k nim přímý přístup prostřednictvím hyperlinkového odkazu.  

Dále máte přístup k Ukončeným případům (těm, které již prošly celým procesem záznamů  
a byly uživatelem uzavřeny). 

 

Pro založení nového klienta či u stávajícího klienta založení nového případu klikněte  
na text Přidat případ.  

4.3.1 Nový klient 

Pokud se jedná o úplně nového klienta, který nebyl ještě do systému vložen, postupujte 
cestou volby odkazu Volba klienta – Přidat klienta.  

 

Založení nového klienta znamená vložení jeho Data narození, Pohlaví a Bydliště, což si 
vyžádá příslušný formulář systému. Povinné je zadání všech položek (u Pohlaví je 
předvyplněno neuvedeno), vložení Bydliště pacienta umožňuje kaskádové menu, které 
zajistí, že nebude založena neexistující adresa. Nutné je zadat alespoň kraj a okres (adresa je 
požadována z důvodu možnosti zpracování následných geografických statistik). 
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Výsledná adresa se objeví v dolní části okna a je uložena do systému po kliknutí na Vložit 
adresu. 

Po zadání klikněte na Založit klienta. Klient bude automaticky uložen pod kódem, který je 
anonymní, umožňuje však rozpoznat centrum, které pacienta léčí (viz dále). 
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Tím se dostanete na stránku Založení nového případu, kde je možné volit zadání diagnózy – v 
části Typ případu: 

 GBS 

a. retrospektivní případ – zaškrtnutím políčka Jedná se retrospektivní případ; 
Jedná se o případy, kde nejsou dostupné informace o hodnocení, pouze údaje 
o podané léčbě, u těchto případů nebude spuštěn proces léčby, informace o 
léčení budou zadány jednorázově (viz KAP. ZALOŽENÍ KLIENTA – RETROSPEKTIVNÍ 

PŘÍPAD, STR. 28) 

b. aktuální případ (viz níže) – bez zaškrtnutí políčka Jedná se retrospektivní 
případ 

 MMN a 

 CIDP 

Pole Započetí případu – při založení případu je tímto datem myšleno datum přijetí pacienta 
do péče. Pokud je případ do systému zadáván zpětně, je nutné zadat skutečný datum 
započetí případu (nikoliv den zadávání do Registru). 

Klikněte na Uložit a pokračovat. 
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4.3.2 Nový případ u stávajícího (již zadaného) klienta 

Založení nového případu je možné dvojím způsobem: 

1. zadáním přesného kódu klienta do pole pod Volba klienta, vyplněním data Započetí 
případu a kliknutím na tlačítko Uložit a pokračovat. 

 

2. kliknutím na Volba klienta – Vyhledat klienta (ponechat pole Hledat dle kódu klienta 
prázdné), tím se zobrazí seznam všech nalezených klientů, kteří: 

a. mají aktivní případ (a nelze mu tedy nový případ založit; k případům těchto 
klientů se dostanete v záložce Případy v horní části obrazovky) a 

b. klientů bez případu – kliknutím na číslo se kód klienta předvyplní do 
příslušného pole u formuláře Založení nového případu. 

 

Klienta je možné hledat při znalosti alespoň začátku jeho kódu zadáním do pole pod 
Hledat dle kódu klienta a kliknutím na Vyhledat klienta. 
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5 Práce se systémem – diagnóza GBS 

5.1 Položky případu 

5.1.1 Diagnózy případu 

Po založení případu systém vyžaduje povinně vložení jedné hlavní diagnózy (při výběru GBS 

předvyplněna G610) a volitelně jedné, nebo více vedlejších diagnóz. K tomu slouží kaskádové 
menu s položkami MKN-10, které se objeví po kliknutí na Volba hlavní diagnózy nebo Volba 
vedlejší diagnózy. Kód diagnózy nebo jeho začátek (např. J4) lze zadat do pole v horní části 
obrazovky a kliknutím na Hledat se zobrazí všechny diagnózy s kódem začínajícím na J4, ze 
kterých lze kliknutím vybrat požadovanou diagnózu. Pomocí Filtrů lze vyhledávat diagnózy 
podle skupin, podskupin a počátečních písmen názvu diagnózy. 

 

5.1.2 Hmotnost, výška  

Dále systém vyžaduje vložení tělesné hmotnosti – pole Hmotnost (kg) a výšky – pole Výška 
(cm). Datum je předvyplněno na datum založení případu do Registru a je třeba je upravit dle 
skutečnosti. 
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5.1.3 Hodnocení pacienta při přijetí do péče 

Dalším krokem je Hodnocení pacienta při přijetí do péče vložením hodnot: 

 Hodnocení GBS (GBS disability scale) výběrem z roletky. 

 

 Hodnocení MRC sum score pro nervus facialis, které současně spočítá sumární 
hodnotu skóre pro toto hodnocení (dále viz GRAF 1 HODNOCENÍ MRC, STR. 62) 
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 Hodnocení MRC sum score – sumární hodnota je opět spočítána automaticky (dále 
viz GRAF 1 HODNOCENÍ MRC, STR. 62) 

 

5.1.4 Informace o předchozí léčbě 

Dále jsou požadovány Informace o předchozí léčbě, zda nějaká byla, kde a jaká.  
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Výběr je následující: 

A. Primární záchyt choroby -  pacient léčen pro tento stav poprvé 

B. Léčen v jiné nemocnici 

V případě, že byla zvolena varianta Léčen v jiné nemocnici, budete v dalším kroku vyzvání 
k doplnění Informací o předchozí léčbě kliknutím na Přidat léčbu v jiné nemocnici. Je možné 
zadat i více zařízení opakováním níže uvedeného postupu. 

 

V nově otevřeném okně je potřeba z roletky vybrat Název nemocnice požadovanou 
nemocnici, ve které předchozí léčba probíhala. Nemocnice jsou řazeny abecedně, po 
rozkliknutí roletky stačí k rychlejšímu pohybu v seznamu stisknout na klávesnici počáteční 
písmeno názvu města.  

 

Dále jsou vyplněny údaje o Datu ukončení léčby, Druhu předchozí léčby, Odezvě na 
předchozí léčbu, příp. je zaškrtnuto políčko Jedná se o přímý překlad pacienta – jeho 
zaškrtnutím je pole Datum ukončení léčby vyplněno automaticky datem Započetí případu 
zadaného při založení případu. 
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Po klinutí na Uložit záznam se vrátíte do předchozího okna, kde je možné vložit další záznam 
o předchozí léčbě v jiné nemocnici či Dokončit editaci a přejít na detail případu. 

 

C. Léčen jinde 

Při volbě Léčen jinde se zobrazí pole pro možnost zaznamenání textu, kde byl pacient léčen 
(např. praktický lékař). 

 

D. Léčen v této nemocnici, jiné oddělení 
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Při této volbě se zobrazí pole Zvolte odbornost oddělení, kde je možné vybrat odbornost 
z roletky. 

 

5.1.5 Časový odstup od vzniku potíží do přijetí k hospitalizaci 

Dále systém požaduje záznam časového údaje počtu dnů od vzniku prvních příznaků  
do doby přijetí k léčbě. 

5.1.6 Poznámka 

Do Poznámky je možné uvádět doplňující údaje a komentáře ve struktuře jednotlivých 
položek: 

 Jiné klinické upřesnění 

 Poznámky k GBS disability scale 

 Poznámka k MRC sum score pro nervus facialis 

 Poznámka k MRC sum score 

 Poznámka k předchozí léčbě 
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V případě, že nejsou vyplněny všechny povinné položky, systém tento fakt nahlásí a 
vynutí si jejich doplnění (se specifikací položek, kterých se povinné doplnění týká).  

 

Po vyplnění všech povinných základních položek formuláře případu a kliknutí na Uložit a 
pokračovat systém ukáže stránku Proces s výchozí pozicí záznamu na vývojovém diagramu 
„volba léčby“ a současně možní přístup k dalšímu kroku. Dalšími přístupnými záložkami jsou 
Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony a Statistiky.  

Dále je možné Ukončit případ, Editovat hlavičku případu a Editovat klienta. 
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5.1.7 Záložky Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony, Editace hlavičky případu a 
Editace klienta 

Záložka Přehled hlavičky případu a klienta umožní kdykoliv se podívat na všechny základní 
údaje Případu. Na obrazovce se nabízí dále záložka Výkony, ve které lze kdykoliv shlédnou 
přehled až dosud provedených výkonů. Jejich zakládání viz KAP. POSTUPNÉ ZADÁVÁNÍ POLOŽEK 

JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ, STR. 18. Současně lze v průběhu celého procesu editovat případ či klienta 
pomocí položek Editace hlavičky případu a Editace klienta, pokud se jeho základní údaje 
změní, nebo jsou zjištěny nové skutečnosti. 
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5.2 Postupné zadávání položek jednotlivých výkonů 

Jednotlivé výkony se nabízejí postupně vždy, když je předchozí výkon ukončen. Záznam 
každého výkonu vyžaduje datum provedení a volbu dalšího postupu. Současně jsou 
k dispozici minimálně dvě pole pro různé poznámky formou volného textu (POPIS a 
POZNÁMKA). 

5.2.1 Volba léčby 

Prvním výkonem je Volba léčby, kdy lékař rozhoduje mezi IVIG (Započetí léčby IVIG), VPF 
(Započetí léčby VPF), nebo jiným postupem (Léčba ani IVIG ani VPF). 

 

Datum Volby léčby musí předcházet či být shodné s datem Započetí léčby (tzn. 
prvním dnem (datem) podání léčby). 
 
Příklad: 
Volba léčby byla provedena 15.5.2012 (např. IVIG), k vlastnímu podání dojde až 
20.5.2012 – toto je datum tzv. Započetí léčby, kdy je požadováno zhodnocení 
(přehodnocení) stavu pacienta, mohlo dojít např. ke zhoršení stavu. Stejné datum 
jako u Započetí léčby je předvyplněno i u Léčba IVIG, kde je již zaznamenáváno 
vlastní dávkování.  
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Dalším krokem je výkon Započetí léčby, kdy lékař může upravit hodnotu tělesné hmotnosti. 
Důvodem možnosti úpravy je skutečnost, že mezi založením případu a vlastním zahájením 
léčby může být nějaký časový odstup, kdy se údaj může změnit. 

 

 

 

Dále si systém vyžádá vložení hodnot Hodnocení GBS (GBS disability score), Hodnocení MRC 
sum score pro nervus facialis a Hodnocení MRC sum score. Uživatel může: 

1. využít funkci Vyplnit dle zadaného hodnocení při přijetí případu do péče, 

 

 

2. vyplnit hodnocení dle aktuálního stavu pacienta, 
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3. toto vložení odmítnout volbou položky Hodnocení ... neproběhlo.  

Pod každým polem pro vyplnění jednotlivých hodnot uvidíte hodnoty vložené při přijetí, 
pokud bylo hodnocení provedeno.  

Pokračujte kliknutím na Vložit výkon a dále Léčba IVIG (VPF).  

 

Výkon Léčba IVIG (VPF) se opakuje tolikrát, kolikrát je léčba podávána a vždy 
vyžaduje vložení Data provedení.  
 
Čas započetí (začátku) a ukončení a Doba trvání výkonu jsou položky volitelné. 
Pokud ponecháte zaškrtnuto ano u položky Chcete zadat čas započetí/ukončení 
výkonu, bude vyplnění požadováno. 

 

 

Dobu podávání považujeme za důležitou z hlediska režimu dávkování a ev. vysvětlení 
nepříznivých reakcí pacienta na léčbu, proto – pokud tento údaj znáte – ho, prosíme, 
vyplňujte. Trvání výkonu lze zadat buď zvolením Času započetí a Času ukončení výkonu 
NEBO Času započetí a Doby trvání. 

5.2.2 Specifika zadávání u léčby IVIG 

Systém vyžaduje volbu dvou variant cyklů – dvou nebo pěti denního a podle toho také 
navrhuje dávku a kontroluje shodu skutečně podané dávky s navrženou hodnotou. Dále 
umožňuje vložit informace o ev. nežádoucích reakcích pacient a dalších skutečnostech 
souvisejících s podáním léku (viz Poznámka). V části Popis uvádí pořadí podané dávky 
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Po uložení přejde aplikace k výběru Léčba IVIG. 

 

Zde je potřeba doplnit údaje o vlastním podání – datum, případně čas podání (od – do) – 
není povinné, podaná dávka, komplikace. Pokud je zvolena varianta Komplikace léčby ano – 
pak doplňte informace do poznámky dole, o jaké komplikace se jednalo. 
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Dále volíte v systému akci: 

1. Léčba IVIG –> opakovat Léčbu IVIG v případě, že hodláte pokračovat další den 
s dalším cyklem, nebo 

2. Léčba IVIG –> pokračovat na Konec léčby IVIG v případě, že jsou provedeny všechny 
plánované cykly, nebo že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete léčbu předčasně 
ukončit (např. pro závažnou nežádoucí reakci pacienta). 

 

5.2.3 Specifika zadávání u léčby VPF 

V případě léčby VPF je zadáván Objem (ml), ostatní údaje sjou shodné jako u léčby IVIG (viz 
předchozí kapitola), léčba se opakuje výběrem Léčba VPF –> opakovat Léčba VPF v dolní 
části stránky nebo ukončuje výběrem Léčba VPF –> pokračovat na Konec léčby VPF. 
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5.2.4 Konec léčby 

Výkon Konec léčby (IVIG, VPF) vyžaduje Datum provedení, případně můžete doplnit Popis  
a Poznámku. Dále je možné pokračovat na Volbu léčby (viz KAP. VOLBA LÉČBY, STR. 18) nebo  
na Hodnocení ihned po léčbě. 
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5.2.5 Hodnocení po léčbě 

Výkony Hodnocení ihned po léčbě, Hodnocení po 1 měsíci a Hodnocení po 6 měsících mají 
naprosto shodný formulář, který vyžaduje uvedení stejných informací jako předchozí 
provedená hodnocení (při založení případu, zahájení léčby). Ve všech případech je vždy 
možné vložení údajů odmítnout (systém to pak vyhodnocuje jako nedodržení doporučeného 
postupu, ale jinak se nic neděje). Současně vždy pod příslušnými položkami jsou uvedeny 
hodnoty všech předchozích hodnocení. Systém upozorňuje na období, do kterého by toto 
hodnocení mělo spadat. 
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5.2.6 Ukončení péče 

Výkon Ukončení péče vyžaduje potvrdit datum ukončení případu (Datum provedení), který 
nemusí být vždy shodný s datem posledního hodnocení, pokud nastanou nějaké klinické 
skutečnosti, které chcete do případu ještě zahrnout. Tyto skutečnosti je pak možné popsat 
v položkách Popis, nebo Poznámka. 
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Po kliknutí na Vložit výkon se zobrazí následující formulář, kde pole Způsob ukončení 
případu nabízí výběr z následujících možností: 

 

Pole Poznámka je určené pro doplňující test vysvětlující okolnosti ukončení případu. 

5.2.7 Nestandardní ukončení péče 

V případě nestandardních situací (např. chybně stanovené diagnózy, úmrtí pacienta) je 
možné proces ukončit v kterékoliv fázi výběrem Ukončit případ – další postup viz Způsob 
ukončení případu výše. 
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5.3 Založení klienta – retrospektivní případ 

V případě, že se jedná o retrospektivní zadání případu, zaškrtněte na listě Založení nového 
případu políčko Jedná se o retrospektivní případ. Pak nebude spuštěn proces léčby, 
informace o léčení budou zadány jednorázově. 

 

Po kliknutí na Uložit a pokračovat se zobrazí stránka pro doplnění Hlavní diagnózy atd. viz 
KAP. 5 PRÁCE SE SYSTÉMEM – DIAGNÓZA GBS, STR. 10. Po kliknutí na Uložit a pokračovat se zobrazí 
následující stránka: 
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Stejně jako při zadávání aktuálního případu lze provést Editaci hlavičky případu a Editaci 
klienta.  

Výběr Editovat léčení RETRO případu vám umožní zadat informace o případu 
ve zjednodušené podobě. Nejprve Zvolte poskytnutou léčbu z výběru, dále máte možnost 
zadat 1-5 podání IVIG či provedení VPF s informacemi: 

 Datum provedení 

 Dávka – u Léčby IVIG [g], Léčba VPF [ml] 

 Reakce – výběr z roletky 

 

V dolní části stránky zadejte Hodnocení před/po léčbě, je možné zvolit možnost Hodnocení 
neproběhlo zaškrtnutím příslušného políčka.  
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Po zadání všech údajů klikněte na Uložit. Tím se vrátíte na stránku Případu, kde v případě, že 
nebudou zadány některé údaje, na to budete červeným textem upozornění. 
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6 Práce se systémem – diagnóza MMN 
Při zadávání případu MMN jsou následující položky a jím odpovídající kapitoly shodné s GBS - 
KAP. 5.1.1 DIAGNÓZY PŘÍPADU STR. 10, 5.1.2 HMOTNOST, VÝŠKA, STR. 10 , 5.1.4 INFORMACE O PŘEDCHOZÍ 

LÉČBĚ, STR. 12. 

6.1 Položky případu 

6.1.1 Diagnózy případu 

Po založení případu systém vyžaduje povinně vložení jedné hlavní diagnózy (při výběru MMN 

předvyplněna G618) a volitelně jedné, nebo více vedlejších diagnóz. K tomu slouží kaskádové 
menu, postup je shodný jako u GBS – viz KAP. 5.1.1 DIAGNÓZY PŘÍPADU STR. 10. 

6.1.2 Iniciální diagnóza 

Dalším krokem je zadání Iniciální diagnózy klienta výběrem z roletky s následujícími 
možnostmi: 

 

6.1.3 Kritéria dle Schaika 

Následuje zadání splnění či nesplnění Kritérií dle Schaika výběrem z roletky s následujícími 
možnostmi: 

 

Vysvětlení jednotlivých možností se zobrazí po kliknutí na zobrazit Diagnostická kritéria 
MMN (dle van Schaik a spol. 2006). 
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6.1.4 MR brachiálního plexu 

V další části zadejte informaci o výsledku vyšetření MR brachiálního plexu. Výběr možností: 

 

6.1.5 Celková bílkovina v mozkomíšním moku 

V další části zadejte informaci o výsledku vyšetření - Celková bílkovina v mozkomíšním 
moku. Výběr možností: 

 

 



 

verze 0.14 33 

 

6.1.6 Pozitivita autoprotilátek anti-GM1 IgM 

V další části zadejte informaci o Pozitivitě autoprotilátek anti-GM1 IgM. Výběr možností: 

 ne – negativní výsledek vyšetření protilátek; 

 ano – pozitivní výsledek, objeví se pole pro doplnění Data pozitivity autoprotilátek a 
výběru Jednotek pozitivity autoprotilátek: 

 

o  při volbě Výška a jednotka titru vyplňte Hodnotu titru a Jednotku titru, 
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o  při volbě Formou zlomku (poměru) vyplňte Hodnotu formou zlomku 
(poměru) – např. 1:64 

 

 nestanoveno – vyšetření nebylo provedeno. 

6.1.7 Hmotnost, výška  

Viz kap. 5.1.2 HMOTNOST, VÝŠKA, STR. 10. 

6.1.8 Hodnocení pacienta při přijetí do péče 

Dalším krokem je Hodnocení pacienta při přijetí do péče MMN vložením hodnot: 

 Hodnocení svalového testu (výběr svalů dle Cats et el. 2010) výběrem u jednotlivých 
položek z roletky (více viz GRAF 2 HODNOCENÍ INCAT A SVALOVÉHO TESTU, STR. 63) nebo 
využitím funkce Předvyplnit „Normální svalovou sílu“ a upravit jen vybrané položky: 
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 Hodnocení INCAT výběrem z roletky (více viz GRAF 2 HODNOCENÍ INCAT A SVALOVÉHO 

TESTU, STR. 63): 

 

6.1.9 Informace o předchozí léčbě 

Viz kap. 5.1.4 INFORMACE O PŘEDCHOZÍ LÉČBĚ, STR. 12. 

6.1.10 Známý stav, který mohl přispět k manifestaci onemocnění 

Dále systém požaduje záznam event. Stavu, který mohl přispět k manifestaci onemocnění 
s následujícím výběrem: 
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6.1.11 První příznak onemocnění 

Následně zaznamenejte informaci o Prvním příznaku onemocnění (možnost výběru více 
příznaků) a Roku a měsíci prvního příznaku onemocnění. Povinně vyplňte alespoň rok 
prvního příznaku: 

 

6.1.12 Poznámka 

Do Poznámky je možné uvádět doplňující údaje a komentáře ve struktuře jednotlivých 
položek: 

 Jiné klinické upřesnění, 

 Jiná iniciální diagnóza případu, 

 Poznámka k Hodnocení svalového testu (výběr svalů dle Cats et el. 2010), 

 Poznámka k INCAT, 

 Poznámka k předchozí léčbě, 

 Jiný známý klinický stav, který přispěl k manifestaci onemocnění, 

 Jiné příznaky prvního onemocnění. 

 

V případě, že nejsou vyplněny všechny povinné položky, systém tento fakt nahlásí a 
vynutí si jejich doplnění (se specifikací položek, kterých se povinné doplnění týká).  

 

Po vyplnění všech povinných základních položek formuláře případu a kliknutí na Uložit a 
pokračovat systém ukáže stránku Proces s výchozí pozicí záznamu na vývojovém diagramu 
„volba léčby“ a současně možní přístup k dalšímu kroku. Dalšími přístupnými záložkami jsou 
Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony a Statistiky.  

Dále je možné Ukončit případ, Editovat hlavičku případu a Editovat klienta. 
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6.1.13 Záložky Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony, Editace hlavičky případu a 
Editace klienta 

Záložka Přehled hlavičky případu a klienta umožní kdykoliv se podívat na všechny základní 
údaje Případu. Na obrazovce se nabízí dále záložka Výkony, ve které lze kdykoliv shlédnou 
přehled až dosud provedených výkonů (více viz KAP. 8.1 ZÁLOŽKY, STR. 61). Jejich zakládání viz 
KAP. POSTUPNÉ ZADÁVÁNÍ POLOŽEK JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ, STR. 18. Současně lze v průběhu celého 
procesu editovat případ či klienta pomocí položek Editace hlavičky případu a Editace 
klienta, pokud se jeho základní údaje změní, nebo jsou zjištěny nové skutečnosti. 

 

6.2 Postupné zadávání položek jednotlivých výkonů 

Jednotlivé výkony se nabízejí postupně vždy, když je předchozí výkon ukončen. Záznam 
každého výkonu vyžaduje datum provedení a volbu dalšího postupu. Současně jsou 
k dispozici minimálně dvě pole pro různé poznámky formou volného textu (POPIS a 
POZNÁMKA). 

6.2.1 Volba léčby 

Prvním výkonem je Volba léčby, kdy lékař rozhoduje mezi IVIG (Plánování léčby IVIG) nebo 
jiným postupem (Jiná léčba). 
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6.2.2 Léčba IVIG 

Léčba IVIG je rozdělena do dvou kroků a to na plánování léčby a pak následně potvrzení nebo 
nepotvrzení podání léčby dle plánu – zvoleného schéma – viz níže. 

6.2.2.1 Plánování léčby IVIG 

Pokud je u pacienta plánováno podání léčby IVIG, výběrem Plánování léčby IVIG přejde 
program do dalšího kroku. Po kliknutí na Plánování léčby IVIG jsou nabídnuty následující 
možnosti výběru schémat podání IVIG: 

 

V tomto kroku také máte možnost změnit hmotnost pacienta, pokud se změní od prvního 
záznamu o hmotnosti. Kliknutím na Zobrazit doporučené schéma dávkování se zobrazí bližší 
informace a doporučení pro dávkování IVIG: 
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Kliknutím na konkrétní volbu schématu, u Podání IVIG v průběhu, se zobrazí následující pole 
Plánování dávkování s údaji o: 

 předchozí podané dávce (pokud se nejedná o první podání) – zobrazí pět posledních 
podání, 

 doporučené celkové dávce (zaokrouhleno na 5 g dolů – důvodem je nejčastěji 
používané balení IVIG) – tuto hodnotu je možné upravit, 

 přesnou hodnotu dle doporučení. 

 

Do dalšího kroku pokračujte kliknutím na Vložit výkon. 
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6.2.2.2 Potvrzení léčby IVIG 

V tomto kroku je potřeba potvrdit, případně nepotvrdit, že léčba ne/proběhla podle 
vybraného schéma. Věnujte pozornost návodům uvedeným u jednotlivých položek – 
barevně označeným na následujícím obrázku: 

 

Pokud proběhlo podání podle zvoleného schématu dávkování, zaškrtněte ANO (systém vás 
informuje, jaké schéma jste zvolili), případně doplňte další informace do Poznámky. Systém 
automaticky zaznamená pro budoucí provádění statistik, že IVIG byl podán např. 2 dny (není 
potřeba zadávat výkon 2x). 

Pokud zvolíte odpověď NE (nebylo dávkování podáno dle zvoleného schématu dávkování a 
dávky, kterou jste v předchozím kroku případně upravili), budete systémem vyzvání 
k doplnění údajů o počtu podaných dávek a celkové podané dávce. 
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Dále doplňte informaci o Komplikacích léčby a pokračujte do dalšího kroku výběrem: 

 Potvrzení léčby IVIG -> pokračovat na Konec – v případě ukončení léčby pacienta 
v centru, 

 Potvrzení léčby IVIG -> pokračovat na Plánování léčby IVIG – v případě, že další 
léčbou bude zase IVIG, 

 Potvrzení léčby IVIG -> pokračovat na Volba léčby – v případě, že chcete zvolit Jinou 
léčbu; z tohoto kroku můžete vybrat také IVIG, pokud se tak rozhodnete (viz KAP. 6.2.1 

VOLBA LÉČBY, STR. 38). 

Výběr potvrďte kliknutím na Vložit výkon. 
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Datum provedení musí být shodné nebo následovat s posledním dnem (datem) 
léčby. 
Příklad: 
Při Plánování léčby IVIG (tzn. první den podání) jste zadali 15.3.2013 a zvolili 
schéma 5 dnů (plná dávka - vzorec pro výpočet: 0.4 g/kg/den). Pokud proběhla 
léčby podle plánu, musí být datum provedení u Potvrzení léčby IVIG minimálně 
19.5.2013 a později. Pokud by bylo např. 17.3.2013, znamenalo by to, že nemohlo 
být podáno všech 5 dávek v pěti dnech. 

 

 

6.2.3 Jiná léčba 

Volba Jiná léčba je určena pro situace, kde i před potvrzenou diagnózu MMN není indikované 
podání léčby první volby IVIG. Jiná léčba je rozdělena do dvou kroků a to: 

1. Jiná léčba – kde je zaznamenáno, kdy a jaká léčba byla zvolena (jiná než léčba IVIG, 
tzn. pro případy, kdy IVIG není podán) 
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2. Konec jiné léčby – kde je zaznamenána situace, kdy je ukončena jiná léčba a je možné 
pokračovat na Volbu léčby s možností výběru v dalším kroku Léčby IVIG nebo na 
Konec (ukončení léčby pacienta). 
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6.2.4 Hodnocení po léčbě 

Hodnocení po léčbě je možné vkládat po každém podání léčby. Doporučeno je provádění 
hodnocení nejpozději po každém třetím podání IVIG. 

Hodnocení zadáte z hlavní stránky – záložka Proces – kliknutím na Hodnocení po léčbě. 
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Postup zadávání Hodnocení po léčbě je shodné, jako při zakládání případu (viz KAP. 6.1.8 

HODNOCENÍ PACIENTA PŘI PŘIJETÍ DO PÉČE, STR. 34). Pro usnadnění zadávání je zde navíc možnost 
Vyplnit dle zadaného hodnocení při přijetí případu do péče, po kliknutí na tuto položku se 
vyplní formulář daného hodnocení stejně, jako bylo učiněno před léčbou s možností změny 
jen těch položek, kde došlo k vývoji. 

 

Do dalšího kroku pokračujte kliknutím na Vložit výkon. 

6.2.5 Přehled o léčbě a hodnocení po léčbě 

Přehled o dosavadní léčbě a hodnocení – počtu provedení a datu provedení posledního 
výkonu – naleznete na hlavní straně případu – záložka Proces. 
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6.2.6 Konec léčby a Ukončení péče o pacienta 

Kroky Konec léčby a Ukončení péče o pacienta jsou dvě možnosti, jakým je možné ukončit 
péči o pacienta. 

Konec léčby je možné vybrat při Potvrzování léčby IVIG nebo Konci jiné léčby. 
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Zobrazí se výkon Ukončení případu, který vyžaduje potvrdit/upravit Datum ukončení 
případu, který nemusí být vždy shodný s datem posledního hodnocení či léčby. Dále je 
požadován výběr Způsobu ukončení případu a revizi doposud zadaných údajů ke Kritériím 
dle Schaika a Pozitivitě autoprotilátek anti-GM1 IgM. 

 

U výběru Způsobu ukončení případu budete podle zvolené položky event. vyzvání k výběru či 
doplnění dalších informací.  

Kliknutím na ano u otázky Opravdu si přejete ukončit případ? se zobrazí tlačítko Ukončit 
případ, kterým případ ukončíte. 

Pole Poznámka je určené pro doplňující test vysvětlující okolnosti ukončení případu. 
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6.2.7 Nestandardní ukončení péče 

V případě nestandardních situací (např. chybně stanovené diagnózy, úmrtí pacienta) je 
možné proces ukončit v kterékoliv fázi výběrem Ukončit případ – další postup viz KAP.  6.2.6 

KONEC LÉČBY A UKONČENÍ PÉČE O PACIENTA, STR. 47 výše. 

 

7 Práce se systémem – diagnóza CIDP 
Poznámka: Tato kapitola je celá nová. Při zadávání případu CIDP jsou následující položky a jím odpovídající 
kapitoly shodné s GBS a MMN - KAP. 5.1.1 DIAGNÓZY PŘÍPADU STR. 10, 5.1.2 HMOTNOST, VÝŠKA, STR. 10 , pouze s MMN 
pak KAP. 6.1.8 HODNOCENÍ PACIENTA PŘI PŘIJETÍ DO PÉČE - HODNOCENÍ INCAT, STR. 35. 

7.1 Položky případu 

7.1.1 Diagnózy případu 

Po založení případu systém vyžaduje povinně vložení jedné hlavní diagnózy (při výběru CIDP 

předvyplněna G618) a volitelně jedné, nebo více vedlejších diagnóz. K tomu slouží kaskádové 
menu, postup je shodný jako u GBS – viz KAP. 5.1.1 DIAGNÓZY PŘÍPADU STR. 10. Dále je 
vyžadováno Datum stanovení hlavní diagnózy. 

7.1.2 Iniciální diagnóza 

Dalším krokem je zadání Iniciální diagnózy klienta výběrem z roletky s následujícími 
možnostmi: 
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7.1.3 Klinická diagnostická kritéria 

Následuje zadání Klinických diagnostických kritérií výběrem z možností typická CIDP a 
atypická CIDP – typ s následujícími možnostmi: 

 

Vysvětlení jednotlivých možností se zobrazí po kliknutí na Klinická diagnostická kritéria 
CIDP. 

7.1.4 Elektrofyziologická diagnostická kritéria 

Následuje zadání Elektrofyziologických diagnostických kritérií výběrem s následujícími 
možnostmi: 

 

 Vysvětlení jednotlivých možností se zobrazí po kliknutí na Elektrofyziologická diagnostická 
kritéria. 
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7.1.5 Mozkomíšní mok (CSF) 

V další části zadejte informaci, zda bylo provedeno vyšetření mozkomíšního moku. Výběr 
možností: 

 

7.1.6 Magnetická rezonance 

Dále zadejte informaci o výsledku vyšetření MR brachiálního plexu a MR lumbosakrálního 
plexu a kořenů. Výběr možností: 
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7.1.7 Podpůrná diagnostická kritéria 

Následuje zadání Podpůrných diagnostických kritérií s následujícími možnostmi: 
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Vysvětlení jednotlivých možností se zobrazí po kliknutí na Podpůrná diagnostická kritéria 
CIDP. 

7.1.8 Diagnostické kategorie CIDP 

Dále stanovte Diagnostické kategorie CIDP s následujícími možnostmi: 

 

Vysvětlení jednotlivých možností se zobrazí po kliknutí na Diagnostické kategorie CIDP. 

7.1.9 Asociace s dalšími chorobami 

Dále doplňte informaci o Asociaci s dalšími chorobami s následujícími možnostmi: 

 

7.1.10 Hmotnost, výška  

Viz kap. 5.1.2 HMOTNOST, VÝŠKA, STR. 10. 

7.1.11 Hodnocení pacienta při přijetí do péče CIDP 

Viz kap. 6.1.8 HODNOCENÍ PACIENTA PŘI PŘIJETÍ DO PÉČE - HODNOCENÍ INCAT, STR. 35. 

7.1.12 Poznámka 

Do Poznámky je možné uvádět doplňující údaje a komentáře k jednotlivým položkám: 

 Jiné klinické upřesnění:  

 Jiná iniciální diagnóza případu:  

 Poznámka k INCAT:  

V případě, že nejsou vyplněny všechny povinné položky, systém tento fakt nahlásí a 
vynutí si jejich doplnění (se specifikací položek, kterých se povinné doplnění týká).  
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Po vyplnění všech povinných základních položek formuláře případu a kliknutí na Uložit a 
pokračovat systém ukáže stránku Proces s výchozí pozicí záznamu na vývojovém diagramu 
„volba léčby“ a současně možní přístup k dalšímu kroku. Dalšími přístupnými záložkami jsou 
Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony a Statistiky.  

Dále je možné Ukončit případ, Editovat hlavičku případu a Editovat klienta. 

 

7.1.13 Záložky Přehled hlavičky případu a klienta, Výkony, Editace hlavičky případu a 
Editace klienta 

Záložka Přehled hlavičky případu a klienta umožní kdykoliv se podívat na všechny základní 
údaje Případu. Na obrazovce se nabízí dále záložka Výkony, ve které lze kdykoliv shlédnou 
přehled až dosud provedených výkonů (více viz KAP. 8.1 ZÁLOŽKY, STR. 61). Jejich zakládání viz 
KAP. POSTUPNÉ ZADÁVÁNÍ POLOŽEK JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ, STR. 18. Současně lze v průběhu celého 
procesu editovat případ či klienta pomocí položek Editace hlavičky případu a Editace 
klienta, pokud se jeho základní údaje změní, nebo jsou zjištěny nové skutečnosti. 

7.2 Postupné zadávání položek jednotlivých výkonů 

Jednotlivé výkony se nabízejí postupně vždy, když je předchozí výkon ukončen. Záznam 
každého výkonu vyžaduje datum provedení a volbu dalšího postupu. Současně jsou 
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k dispozici minimálně dvě pole pro různé poznámky formou volného textu (POPIS a 
POZNÁMKA). 

7.2.1 Volba léčby 

Prvním výkonem je Volba léčby, kdy lékař rozhoduje mezi Léčbou IVIG, VPF, kortikosteroidy 
a Jinou léčbou. 

 

7.2.2 Léčba IVIG 

Léčba IVIG v Popisu uvádí pořadí aplikace, dále je potřeba vyplnit/upravit datum provedení, 
příp.  je možné uvést čas započetí/ukončení výkonu, je možné upravit Hmotnost klienta 
(předvyplněna hodnota zadaná při zakládání případu). 

Vlastní podání IVIG – dávkování – je jako jeden výkon s následujícím upřesněním: 

 

Dále doplňte informace o Komplikacích a pokračujte do dalšího kroku výběrem: 

 Léčba IVIG -> opakovat Léčba IVIG - v případě, že další léčbou bude zase IVIG, 

 Léčba IVIG -> pokračovat na Konec – v případě ukončení léčby pacienta v centru, 

 Léčba IVIG -> pokračovat na Volba léčby - v případě, že chcete zvolit Jinou léčbu; 
z tohoto kroku můžete vybrat také IVIG, pokud se tak rozhodnete (viz KAP. 7.2.1 VOLBA 

LÉČBY, STR. 55). 

Výběr potvrďte kliknutím na Vložit výkon. 
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7.2.3 Léčba VPF 

Viz KAP. 5.2.3 SPECIFIKA ZADÁVÁNÍ U LÉČBY VPF, STR. 23. 

7.2.4 Léčba kortikosteroidy 

V případě léčby kortikosteroidy je kromě data provedení a příp. úpravy hmotnosti volen 
Název účinné látky se způsobem aplikace (i.v. nebo p.o.): 
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Pro účinnou látku podávanou i.v. jsou požadovány následující údaje: 

 

Pro účinnou látku podávanou p.o. jsou požadovány následující údaje: 

 Dále doplňte informace o Komplikacích a pokračujte do dalšího kroku výběrem: 

 Léčba kortikosteroidy -> opakovat Léčba kortikosteroidy - v případě, že další léčbou 
bude zase Léčba kortikosteroidy 

 Léčba IVIG -> pokračovat na Konec – v případě ukončení léčby pacienta v centru, 

 Léčba IVIG -> pokračovat na Volba léčby - v případě, že chcete zvolit Jinou léčbu; 
z tohoto kroku můžete vybrat také IVIG, pokud se tak rozhodnete (viz KAP. 7.2.1 VOLBA 

LÉČBY, STR. 55). 

Výběr potvrďte kliknutím na Vložit výkon. 
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7.2.5 Jiná léčba 

Viz KAP. 6.2.3 JINÁ LÉČBA, STR. 43. 

7.2.6 Hodnocení po léčbě a kategorizace CDAS 

Hodnocení po léčbě je možné vkládat po každém podání léčby. Doporučeno je provádění 
hodnocení nejpozději po každém třetím podání IVIG. 

Hodnocení zadáte z hlavní stránky – záložka Proces – kliknutím na Hodnocení po léčbě. 

 

Postup zadávání Hodnocení po léčbě je shodné, jako při zakládání případu (viz kap. 6.1.8 

HODNOCENÍ PACIENTA PŘI PŘIJETÍ DO PÉČE - HODNOCENÍ INCAT, STR. 35). 

Kategorizaci CDAS lze provést kliknutím zde a výběrem z následujících kategorií: 
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7.2.7 Přehled o léčbě a hodnocení po léčbě 

Přehled o dosavadní léčbě a hodnocení – počtu provedení a datu provedení posledního 
výkonu – naleznete na hlavní straně případu – záložka Proces. 

 

7.2.8 Konec léčby a Ukončení péče o pacienta 

Kroky Konec léčby (v Postupu procesu) a Ukončit případ jsou dvě možnosti, jakým je možné 
ukončit péči o pacienta. 
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Obě možnosti zobrazí výkon Ukončení případu, který vyžaduje potvrdit/upravit Datum 
ukončení případu, který nemusí být vždy shodný s datem posledního hodnocení či léčby. 
Dále je požadován výběr Způsobu ukončení případu a doplnění Kategorizace průběhu 
onemocnění a celkového stavu podle CIDP Disease Activity Status (CDAS). 

 

 

Kliknutím na ano u otázky Opravdu si přejete ukončit případ? se zobrazí tlačítko Ukončit 
případ, kterým případ ukončíte. 

Pole Poznámka je určené pro doplňující test vysvětlující okolnosti ukončení případu. 

7.2.9 Nestandardní ukončení péče 

V případě nestandardních situací (např. chybně stanovené diagnózy, úmrtí pacienta) je 
možné proces ukončit v kterékoliv fázi výběrem Ukončit případ – další postup viz výše. 
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8 Obecné funkce systému 

8.1 Záložky 

Systém prakticky ve všech fázích nabízí následující obecné funkce (odkazy): 

 pět záložek Domů, Uživatelé, Případy, Klienti, Helpdesk (viz KAP. 4 PRÁCE SE SYSTÉMEM, 
STR. 5) 

Domů – úvodní stránka registru 

Uživatelé – aktuální přehled zaregistrovaných uživatelů 

Případy – nabídne přehled případů a přímý přístup k nim 

Klienti – přehled klientů 

Helpdesk – pro podporu uživatelům používajících registr AINSO, umožňuje 
zasílání dotazů  

 

 čtyři záložky: 

 

Proces – zobrazí vývojový diagram s aktuální pozicí procesu péče 

Přehled hlavičky případu a klienta – ukáže tabulku se všemi společnými údaji 
případu 

 

Výkony – ukáže tabulku s výkony, které byly dosud provedeny 
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Je zde možné editovat a tím pádem i opravit jakékoliv položky již uzavřeného 
výkonu, resp. výkon zrušit. Zrušení vždy představuje archivaci zrušené položky, 
aby bylo možné ji ev. znovu oživit.  

Zrušený (archivovaný) výkon je vypsán šedivým přeškrtnutým písmem.  

Zrušení (archivace) položky je možné přes červený křížek u daného výkonu, 
naopak oživení výkonu je možné přes zelenou rotující šipku. 

 

Statistiky – u GBS se ukáže graf hodnocení MRC (Hodnocení MRC sum score) a 
MRC-NF (Hodnocení MRC sum score pro nervus facialis), u MMN Hodnocení 
svalového testu (výběr svalů dle Cats et el. 2010) a Hodnocení INCAT, u CIDP 
Hodnocení INCAT 

 

Graf 1 Hodnocení MRC 
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Graf 2 Hodnocení INCAT a Svalového testu 

Konečně je možné zobrazit a ev. upravit Můj účet a Odhlásit se ze systému. 
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8.2 Můj účet 

Po kliknutí na Můj účet máte možnost zobrazit a změnit údaje konta, pod kterým jste 
přihlášeni. 
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9 Vysvětlení základních pojmů 

Umístění/Název položky, 
pole 

Datový 
typ 

Výklad pojmu (příklad) 

Založení nového případu/ 
Započetí případu 

Datum Datum přijetí pacienta do péče (např. 2.4.2012) 

Pouze GBS 

Volba léčby/ 
Datum provedení  

Datum Datum volby léčby (např. 3.4.2012) 

Započetí léčby IVIG (VPF)/ 
Datum provedení 

Datum Datum započetí vlastní léčby (první podání IVIG, VPF), 
formulář obsahuje Hodnocení (např. k započetí léčby 
dojde 7.4.2012, vznikl tedy časový rozdíl mezi volbou 
a započetím léčby, proto je požadováno znova 
hodnocení/přehodnocení stavu pacienta) 

Léčba IVIG (VPF)/ 
Datum provedení 

Datum Shodné s datem započetí léčby u prvního podání a 
dále se zde uvádí datum dalších podání IVIG (VPF) 
(např. 7.4.2012, dále 8.4.2012, 9.4.2012...) 

Konec léčby IVIG (VPF) Datum Datum ukončení léčby, rozhodnutí o další nepodávání 
IVIG (VPF)  
(např. 9.4.2012 z důvodu závažné negativní reakce  
na léčbu) 

Pouze MMN 

Volba léčby Datum 
Tímto datem je myšleno datum rozhodování o léčbě. 
Toto datum musí předcházet či být shodné s prvním 
dnem (datem) podání první léčby. 

Plánování léčby IVIG 
Datum Tímto datem je myšleno datum započetí léčby, tzn. 

první den podání IVIG. 

Jiná léčba 
Datum Tímto datem je myšleno datum započetí jiné léčby, 

tzn. první den podání jiné léčby. 

Konec jiné léčby Datum Tímto datem je myšleno datum ukončení jiné léčby. 

Potvrzení léčby IVIG 

Datum Tímto datem je myšleno datum, kdy je ne/potvrzeno, 
že léčba proběhla podle zvoleného plánu léčby. Toto 
datum musí následovat či být shodné s posledním 
dnem (datem) podání léčby. 

Hodnocení po léčbě 
Datum Tímto datem je myšleno datum, kdy bylo provedeno 

hodnocení po léčbě. 
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10 Kontakty 

Technická podpora 

Petr Suchý  tel.: +420 607 143 720 mail: info@ainso.cz, petr@sopr.cz 

 

Metodická podpora 

Martina Pátá  tel.: +420 603 295 971 mail: info@ainso.cz  

mailto:petr@sopr.cz

