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MEDICUS: Přehled potenciálních pacientů pro očkování 
proti lidskému papilomaviru 

V systému Medicus nově najdete funkci, díky níž budete mít lepší přehled o 13letých 
pacientech, které je možné očkovat proti HPV s příspěvkem od pojišťovny. Tato funkce vám 
ušetří práci s jejich manuálním vyhledáváním a objednáváním. 

Jak to funguje? 

Po spuštění softwaru jděte do nabídky Sestavy. V té pak otevřete funkci „Přehled pacientů k 
očkování (Gardasil)“. Datum, ke kterému se přehled načte, se automaticky nastavuje 
aktuální. Systém pak k zadanému dni vyhledá pacienty ve věku 13 let, kterým ještě nebyla 
vykázána žádná dávka očkování proti HPV. 

Datum můžete také změnit a vyhledat si pacienty, které bude možné očkovat například za půl 
roku nebo za rok a objednat si je v předstihu. 

 

Pozvánku na očkování můžete z tohoto modulu odeslat také formou SMS. Po stisknutí 
možnosti „Odeslání SMS“ se otevře okno s výchozím textem zprávy. Pokud chcete zprávu 
upravit, klikněte na tlačítko „Konfigurace“, poté na „Nastavení elektronické komunikace – 
CGMesky“. 

 

Výpočet a zobrazení proočkovanosti pacientů v ambulanci 
V přehledu potenciálních pacientů k očkování proti HPV najdete také statistiku 
proočkovanosti ve své ordinaci. Tu můžete navíc srovnat s proočkovaností v ČR a 
s doporučením Evropské komise, které jsou součástí statistik. 

Údaje pro svou ordinaci získáte kliknutím na tlačítko „Proočkovanost“. Systém následně 
spočítá celkový počet registrovaných dívek a chlapců, kterým bylo v zobrazeném období 13 
let. Dále zjistí počet dívek a chlapců, kterým bylo v zobrazeném období 13 let a kterým byla 
během posledních dvou let podána alespoň jedna dávka vakcíny Gardasil®9 (0210636), 
Gardasil® (0027886) nebo Cervarix (0029163). Výpočet probíhá dle vykázaných kódů bez 
ohledu na datum očkování. 

Ze zjištěných hodnot pak systém spočítá proočkovanost v ambulanci. Do výpočtu jsou zahrnuti 
pouze registrovaní pacienti. 
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Upozornění na očkování dětí proti lidskému papilomaviru 
Pro pediatry jsme připravili novou funkci, která u pacientů ve věku 13 let upozorní na 
možnost očkování proti HPV. 

Při otevření karty 13letého registrovaného pacienta, u nějž zatím nebyly vykázány 2 dávky 
očkování proti HPV, se zobrazí okno s připomínkou, že pacienta lze naočkovat proti HPV. 
Upozornění při vstupu do karty pacienta je dostupné pro uživatele s odborností 002 a 301. 

 

Stisknutím tlačítka „Ano“ otevřete formulář očkování. Ve formuláři je již předvyplněný typ 
očkování (Gardasil®9). Pokud nebude v systému definován, tak se automaticky vytvoří a 
přiřadí i výkon 02125, ZÚM 0210636 a diagnóza Z285. Dále je do formuláře potřeba doplnit 
šarži vakcíny. Záznam uložte, automaticky se Vám vygeneruje výkon a léčivo do dokladu pro 
pojišťovnu. 

Pokud chcete pacienta objednat na dohodnutý termín, stiskněte tlačítko „Objednat“, čímž 
otevřete kalendář. 
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Stisknete-li tlačítko „Ne“, upozornění se zobrazí při příštím vstupu do karty pacienta. 
Upozornění můžete na následující 3 měsíce odložit tak, že zaškrtnete „Příští 3 měsíce 
nezobrazovat“. 

Tuto funkci je možné zcela vypnout dle následujících kroků: Konfigurace > Nastavení, vlevo 
vyberete Ostatní, vpravo poté zrušíte volbu „Upozorňovat na možnost očkování Gardasil 
při otevírání karty“. 
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