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1 Preddefinované štatistické zostavy
 
Preddefinované štatistické zostavy

Súvisiace témy:
Súhrnný prehľad počtu prevedených výkonov 
Mesačný prehľad pohybu a stavu poistencov 
Mesačný prehľad návštevnosti ambulancie 
Prehľad stavu pacientov podľa veku 
Ročný štatistický výkaz stomatológov 

2 Popis ovládania programu

2.1 Pripojenie na databázu
 

Pripojenie na databázu
 

 

Programový modul umožňuje spracovávať na jednom počítači viac ambulancií. Prvým krokom po
spustení modulu je preto výber databázy ambulancie zo zoznamu evidovaných ambulancií.

 

 

 
 

Pokiaľ nie je pripojená žiadna databáza, voľby hlavnej ponuky programu a tlačítka na pracovnej lište nie
sú prístupné. 

UPOZORNENIE!
Programový modul Štatistika umožňuje pripojenie len na programové databázy systému APEX2017
Profesional, ktoré už boli spracované a identifikované programovým modulom Ambulancia. Pre
aktuálnosť údajov by sa prehľadové zostavy z vybranej programovej databázy mali vytvárať až po
odpojení modulu Ambulancia.

 

 

2.2 Nastavenie spracovávaného obdobia
 

Nastavenie spracovávaného obdobia
 

 

Po pripojení modulu na databázu ambulancie sa sprístupní voľba pre nastavenie časového obdobia,
za ktoré sa budú vyberať údaje do jednotlivých zostáv.
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Štatistické údaje sa spravidla sledujú za ročné obdobie. Tento interval je však možné zúžiť až na
jednotlivé dni (od-do). Hodnoty je možne zmeniť priamo zadaním novej hodnoty, alebo kliknutím na

ovládač  a vyvolaním okna pre výber dátumu.

 

 
 

Pohyb po kalendári zabezpečujú ovládacie tlačítka   (zmena mesiaca) a   (zmena roku) v hornej

časti kalendára. Po potvrdení údajov ovládacím tlačítkom  sa vybraný dátum prenesie do
editačného okna pre dátum.

 

2.3 Výber a vytvorenie štatistického prehľadu
 

Výber a vytvorenie štatistického prehľadu
 

 

V spodnej casti hlavného ovládacieho panela sa nachádza roletová ponuka obsahujúca jednotlivé
druhy preddefinovaných štatistických prehladov, ktoré umožnuje program vytvorit. Výber požadovaného
prehladu prevedieme zobrazením tohoto zoznamu a kliknutím ľavým tlacítkom pocítacovej myšky na
zvolenú položku.

 

 

 

 

Názov vybraného prehľadu sa prenesie do hlavného ovládacieho panelu. Takto oznacený prehlad sa

vytvorí po potvrdení ovládaca . Každý prehlad sa zobrazí na obrazovke v samostatnom okne.
Program takto umožnuje pre porovnanie vytvorenie a súcasné zobrazenie viacerých zostáv. Hodnoty sa
do jednotlivých prehladov napocítavajú zo skutocných údajov vo vybranej databáze a napocítané
výsledky nie je možné opravovat.

Súvisiace témy:
Vytlačenie štatistického prehľadu 
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2.4 Vytlačenie štatistického prehľadu
 

Vytlačenie štatistického prehľadu
 

 

Ovládacie tlačítko pre tlač zostavy sa nachádza v hornej časti každého zobrazeného prehľadu. Ak je
vytvorených a naraz zobrazených viac prehľadových zostáv, vytlačí sa zostava práve aktívneho okna 
(najvrchnejšie okno). Vytlačiť na tlačiarni sa dajú len textové zostavy, nie ich grafická interpretácia vo forme
grafu.

 

 

 

Tlačová zostava sa v prvom kroku zobrazí na obrazovke v okne pre zobrazovanie tlačových zostáv. Pre
lepšiu čitateľnosť je možné zobrazenie zväčšovať alebo zmenšovať a v zostave stránkovať. Výstup
zostavy na tlačiarni nasleduje až po potvrení ovládacieho tlačítka pre tlač.

UPOZORNENIE!
Program pri tlači používa tlačiareň inštalovanú do Windows. Pred použitím tejto voľby preto overte
správne nastavenie tlačiarne vo Windows. Musí byť inštalovaná a aktívna aspoň jedna tlačiareň. Tlačové
zostavy z programu predpokladajú formát A4.

 

 

2.5 Grafická interpretácia vybraných ukazovateľov
 

Grafická interpretácia vybraných ukazovateľov
 

 

Tam kde má vypovedaciu hodnotu aj grafické zobrazenie sledovaných ukazovateľov, program
umožňuje aj grafickú interpretáciu takýchto údajov vo forme grafov. K dispozícii sú kruhové a stľpcové
grafy. Na prehľadnosť jednotlivých grafov má vplyv časové obdobie, za ktoré sa spracovávajú štatistické
zostavy a počet zobrazovaných položiek. V niektorých prípadoch sa celkový počet položiek alebo
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sledovaný časový interval nezmestí naraz na obrazovku. Zobrazenie grafu sa dá preto posúvať, alebo sa
dá riadiť veľkosť vybraného výseku.

 

Súvisiace témy:
Kruhový graf 

2.5.1 Kruhový graf
 

Kruhový graf
 

 

 

 

Súvisiace témy:
Zmena zobrazenia kruhového grafu 

2.5.2 Zmena zobrazenia kruhového grafu

 

Zmena zobrazenia kruhového grafu
 
 

Pri kruhovom grafe sa dá meniť len veľkosť zobrazenia grafu zmenou veľkosti hlavného okna pre
zobrazenie štatistickej  zostavy.
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2.5.3 Stľpcový graf
 

Stľpcový graf
 

 

 

 

Súvisiace témy:
Zmena  zobrazenia stľpcového grafu 

2.5.4 Zmena  zobrazenia stľpcového grafu

 

Zmena  zobrazenia stľpcového grafu
 
 

Pri stľpcovom grafe sa dá meniť veľkosť zobrazenia grafu zmenou veľkosti hlavného okna pre
zobrazenie štatistickej  zostavy. Pre rozlíšenie jednotlivých údajov v grafe sa dá použiť lupa pre zobrazenie
vybranej časti grafu. Požadovanú časť (výsek) je možné vybrať a zväčšiť nasledovne:

 

 

1. Nastavte kurzor myšky na ľavý horný roh požadovaného výseku v grafe.
 

2. Stlačte a podržte stlačené ľavé tlačítko myšky. Zároveň posuňte kurzor doprava a dole. Na
obrazovke sa bude prerušovanou čiarou vykresľovať štvorec, ktorý určuje veľkosť výseku.

 

3. Po pustení tlačítka myšky sa zobrazí vybraný výsek na celej ploche.
 

Podobným spôsobom je možné vybranú časť aj zmenšiť. Postup bude opačný:

 

1. Nastavte sa na pravý dolný roh požadovaného výseku v grafe.
 

2. Stlačte a podržte stlačené ľavé tlačítko myšky. Zároveň posuňte kurzor doľava a hore. Na
obrazovke sa bude prerušovanou čiarou vykresľovať štvorec, ktorý určuje veľkosť výseku.

 

3. Po pustení tlačítka myšky sa prevedie zmenšenie vybraného výseku.
 

Ak sa pri zvolenej veľkosti zobrazenia nezmestia všetky hodnoty grafu na obrazovku, je možné
zobrazenie grafu posunúť požadovaným smerom.
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1. Nastavte kurzor na ľubovoľné miesto v zobrazenom grafe.
 

2. Stlačte a podržte pravé tlačítko myšky. Zároveň posuňte kurzor požadovaným smerom.  

2.6 Súhrnný prehľad počtu prevedených výkonov
 

Súhrnný prehľad počtu prevedených výkonov
 

 

V prehľade sú súčtované výkony za vybrané obdobie podľa názvu výkonu a kódu výkonu.
Dvojstupňové súčtovanie je zvolené z dôvodu možnosti zmeny názvu výkonu evidovaného pod rovnakým
kódom. Súčtovaným údajom je počet prevedených výkonov.

 

 

 
 

Grafická interpretácia: os X – kód výkonu, os Y – počet výkonov.
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2.7 Mesačný prehľad pohybu a stavu poistencov
 

Mesačný prehľad pohybu a stavu poistencov
 

 

V prehľade sú súčtované prírastky a úbytky poistencov za jednotlivé mesiace vybraného intervalu.
Z tohto dôvodu je vhodné zvoliť interval tak, aby pokrýval celé mesiace a maximálne jeden rok. V tlačovej
zostave je zobrazený navyše aj stľpec Stav poistencov. Tento údaj však udáva stav poistencov za
vybrané obdobie, nie celkový stav k danému obdobiu (počet prírastkov vo vybranom období mínus počet
úbytkov vo vybranom období).
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Grafická interpretácia: os X – mesiace, os Y - počty pacientov. 
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2.8 Mesačný prehľad návštevnosti ambulancie
 

Mesačný prehľad návštevnosti ambulancie
 

 

V prehľade je súčtovaný počet návštev ambulancie za jednotlivé mesiace vybraného intervalu.
Z tohto dôvodu je vhodné zvoliť interval tak, aby pokrýval celé mesiace a maximálne jeden rok.

 

 

 

Grafická interpretácia: os X – mesiace, os Y - počty návštev.  
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2.9 Prehľad prírastku alebo stavu pacientov podľa veku
 

Prehľad prírastku alebo stavu pacientov podľa veku
 

 

V prehľade je súčtovaný stav alebo prírastok poistencov za vybraný časový interval podľa vekových
kategórií. Stav poistencov udáva stav poistencov za vybrané obdobie, nie celkový stav k danému obdobiu 
(počet prírastkov vo vybranom období mínus počet úbytkov vo vybranom období).
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Grafická interpretácia: Veľkosť kruhového výseku udáva percentuálne zastúpenie skupiny. 

 

 

 

Rozdelenie vekových skupín:

 

Predškolskí - vek od 0 rokov do 5 rokov vrátane,
Deti - vek od 6 rokov do 14 rokov vrátane,
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Dorast - vek od 15 rokov do 17 rokov vrátane,
Dospelí - vek od 18 rokov do 59 rokov vrátane,
Dôchodcovia - vek nad 60 rokov vrátane.

 

2.10 Ročný štatistický výkaz stomatológov
 

Ročný štatistický výkaz stomatológov
 

 

Program poskytuje podklady aj pre ročný štatistický výkaz stomatológov. Špecifikum tohto výkazu
je, že obsahuje časti, ktoré nie sú vykazované za obdobie jedného kalendárneho roka, ale za dva turnusy.
I.turnus zahrňuje obdobie od 1.septembra predchádzajúceho roka do 31.januára aktuálneho roka a
II.turnus od 1.februára do 31.augusta aktuálneho roka.

 

Súvisiace témy:
Ročný výkaz - činnosť stomatológov 
Ročný výkaz - výkony 
Ročný výkaz - systematická starostlivosť o deti a dorast 
Ročný výkaz - index orálneho zdravia 

2.10.1 Ročný výkaz - činnosť stomatológov
 

Ročný výkaz - činnosť stomatológov
 

 

Do počtu ošetrení a vyšetrení sú napočítavané všetky prevedené stomatologické výkony za
aktuálne obdobie. Do počtu preventívnych prehliadok sú napočítavané výkony D01, D02, D05, D06.
Potreba ošetrenia je určovaná podľa značiek v zubných krížoch založených v aktuálnom období. Počet
sanovaných je určený podľa sanovaných pacientov v aktuálnom období (dátum sanovania v zubnom kríži).

 

 

 
 

Pacienti sú rozdelení na skupiny podľa veku na:
Dospelých – od dovŕšenia 18 roku.
Dorast – od dosiahnutia 15 rokov do 17 rokov a 364(365) dní.
Deti – od narodenia do14 rokov a 364(365) dní.
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2.10.2 Ročný výkaz - výkony
 

Ročný výkaz - výkony
 

 

Do jednotlivých riadkov výkazu sú napočítavané prevedené stomatologické a protetické výkony za
aktuálne obdobie. Skladba výkonov je určená liečebným poriadkom.

 

 

 

 

2.10.3 Ročný výkaz - systematická starostlivosť o deti a dorast
 

Ročný výkaz - systematická starostlivosť o deti a dorast
 

 

Pri vytváraní výkazu je potrebné nastaviť obdobie pre výber údajov tak, aby pokrývalo obidva
turnusy (1.september predchádzajúceho roka až 31.august aktuálneho roka). Nápočet do jednotlivých
riadkov podľa turnusov je identický s časťou výkazu o činnosti stomatológov.
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Pacienti sú rozdelení podľa veku na:
Dorast – od 15 rokov do 17 rokov a 364(365) dní.
Predškolských – od narodenia do 5 rokov a 364(365) dní.
Školopovinných – od 6 rokov do 14 rokov a 364(365) dní.

2.10.4 Ročný výkaz - index orálneho zdravia
 

Ročný výkaz - index orálneho zdravia
 

 

Údaje do výkazu sú napočítavané podľa značiek v zubnom kríži u 12 ročných detí. Predpokladom
pre správny nápočet je vedenie evidencie zubných krížov pri každom pacientovi. To znamená, po ukončení
cyklu sanovanie pacienta  (doplnenie dátumu sanovania do zubného kríža) a založenie nového zubného krí
ža.

 

 

 
 

UPOZORNENIE!
Vedenie evidencie (archívu) zubných krížov je dôležité pre všetky časti výkazu, ktorých nápočet sa
prevádza podľa značiek zo zubných krížov.
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2.11 SQL generátor pre vlastný prehľad
 

SQL generátor pre vlastný prehľad
 

 

Potvrdením tejto voľby sa nevytvorí priamo štatistický prehľad, ale zobrazí sa okno SQL generátora
pre vytvorenie vlastnej zostavy. Použitie tejto voľby vyžaduje znalosť základov SQL jazyka. Do horného
editovacieho panelu doplníme SQL podmienku pre výber údajov do zostavy. Po stlačení ovládača na
vytvorenie zostavy (vpravo od editovacieho panelu) program vyhodnotí správnosť zadanej podmienky a
v hlavnom panely sa zobrazí požadovaná zostava.Výber a zobrazenie údajov môže v závislosti od zložitosti
zadanej podmienky trvať aj niekoľko minút

 

 

 

 

Vytvorenú zostavu je možne aj vytlačiť na tlačiarni. Obrazovka pre tlač je doplnená o možnosť doplniť
vlastný názov zostavy a vybrať len požadované stľpce do tlačovej zostavy.
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