25.9.2007 - verze 3.5.2 (vyžaduje datovou část verze 5)
Slučování kódů
Výkony pracovníků
4.9.2007 - verze 3.5.0 (vyžaduje datovou část verze 5)
Výkony dle časových dotací
5.11.2006 - verze 3.4.5. (vyžaduje datovou část verze 4)
1. Zálohování - je potřeba přednastavit cestu v uživatelských předvolbách, kam se
data budou zálohovat. Pak už stačí pouze kliknout na *zálohovat data* v rozcestníku.
Záložní soubor má v názvu i datum a čas zálohování.
2. Volba programů. Nyní je možné, vykazovat v rámci freebase i pro různé
programy. Některé výkony třeba vykazujete pro JPD - založíte si tento program a
výkony vykázané pro tento program bude možné separovat od ostatních (volbou
programu ve výkazu) a zároveň se vám neztratí z celkových sumářů výkonů pod
zařízením. Při aktualizaci dat se vám zároveň vytvoří tzv. výchozí program, ke
kterému budou zařazeny všechny doposud provedené výkony.
3. Tisková sestava sumářů výkonu pro zvolený program a zvoleného klienta (v
rámci vybraného časového období) Naleznete v *Tiskové sestavy* - *Sestavy rozcestník* Tuto sestavu je možné exportovat do exelu a použít přímo jako podklad
pro výkaznictví služeb pro různé programy.
4. Popisy výkonů v jednotlivých programech. Pokud budete používat uživatelské
programy, tak většina formulářů (JPD) obsahuje vedle vykonané služby i její popis.
Zde máte možnost nadefinovat popisy služeb pro každý program a ten se pak bude
objevovat na tiskové sestavě.
5. Množství nových kódů služeb souvisejících hlavně s JPD.
6. U pracovníků je nyní možné zaškrtnout, zda-li už nepracují v zařízení. Tito
zaměstnanci se budou objevovat ve výběrech až na konci seznamu.
7. Drobné úpravy
Nové kódy vložené s datovou verzí č. 4. (včetně možných popisů služby, může se
lišit - popisy je nutné vložit ručně po definici programu, uvedené zde mají pouze
informativní charakter, jak mouhou vypadat)
PŘÍPADOVÁ PRÁCE - INDIVIDUÁLNÍ
Sociální poradenství - sociální poradenství s klientem dle metodiky programu; čas.
dotace 80 minut (50 min. přímá práce, 30 min. nepřímá práce – výkaznictví,
dokumentace)
Pracovně právní poradenství - prac. právní poradenství s klientem dle metodiky
programu; čas. dotace 80 minut (50 min. přímá práce, 30 min. nepřímá práce –
výkaznictví, dokumentace)
Kariérové poradenství a psychodiagnostika - kariérové poradenství s klientem dle
metodiky programu; čas. dotace 120 minut (90 min. přímá práce, 30 min. nepřímá
práce – výkaznictví, dokumentace, vyhodnocování testů)
Podpora na pracovišti - osobní podpora pracovníka projektu přímo na pracovišti
(dle indikace)

SLUŽBY
Zprostředkování rekvalifikačních kursů a dalšího vzdělávání - zprostředkování
rekvalifikačních kurzů, podání informací o nabídce vzdělávání, v případě potřeby
asistence v komunikaci se školou či Úřadem práce
Internet pro klienty - možnost využití internetu v prostorách CPMR v určených
hodinách, pracovník projektu je v této době klientům k dispozici (asistence,
instruktáž)
Přímá podpora – dotace na mzdové náklady pro klienta programu (max. 6 měsíců
na osobu)
Webporadna – (zapisuje se pod nocod s počtem osob 0)
INFO
Informace o podporovaném zaměstnávání
PODFORMULÁŘ PRO PŘESNOU DEFINICI DALŠÍCH OSOB
Zaměstnavatel
1.5.2006 – verze 3.3.7. (vyžaduje datovou část verze 3)
1. Uživatelská předvolba způsobu zápisu případových prací. Zjednodušený zápis
případových prací dle uživatelské předvolby
2. Možnost zápisu denní výkazů bez zavírání a otevířání výkazu.
10.4.2006 – verze 3.3.4 (Vyžaduje datovou část verze 2)
1. možnost exportu tabulky validity incomovým dobulek do ms exel
28.2.2006 – verze 3.3.3 (Vyžaduje datovou část verze 2)
1. nový kód v odkazech – substituce, pokud ještě nemáte pak nový kód pro
definici ostatních osob – zástupce instituce.
2. tabulka validity údajů v incomových tabulkách (výstupy – rozcestník / kontroly)
tato tabulka vám dá okamžitý přehled o stavu záznamů ve vašich incomových
tabulkách. V rámci sledovaného období vybere poslední záznamy v incomech
– v potaz jsou samozřejmě brány i záznamy v tabulkách změn – drogy,
income i rizikové užívání a vyznačí vám, jestli jsou jejich údaje validní – tj.
nejsou-li starší než dva roky. Také vám ukáže všechny klienty, kteří v daném
období navštívili zařízení a nemají jednotlivé tabulky vyplněné.
3. validita incomových tabulek má přímou návaznost na některé statistiky a
výstupy pro registr HS. V potaz nejsou brány údaje, vycházející ze starých
tabulek. O množství nezpracovaných záznamů jste informováni v souhrnném
hlášení. V případě výstupů pro HS je záznam zpracován, ale staré údaje jsou
změněny na neznámo.
4. Tabulka InCome – již není nutné nutně zajišťovat veškeré údaje. Povinné jsou
údaje o datu narození, pohlaví a podpis pracovníka. Pro všechny ostatní je
možné vyplnit kód neznámo, nesledováno... Dále se změnilo zadávání státní
příslušnosti – volíme konkrétní stát bez starostí je-li nebo není-li v EU – to už
si pohlídá FreeBase sám.

5. Tabulka užívaných drog – u drog je povinná pouze název drogy a informace o
primární droze – jedna ze zapsaných drog musí být zvolena jako primární.
Údaje o četnosti, aplikaci a způsobu prvního užití mají opět kód pro
nesledováno.
6. Tabulka rizikového užívání byla komplet změněna a je srozumitelnější. Po
otevření nové tabulky jsou všude předvyplněné hodnoty neznámo – což
odpovídá výchozímu stavu. Pro minulost jsou poté zvoleny kódy – neznámo,
ne, jednorázově, opakovaně. Pro přítomnost (posledních 30 dni) pak kódy ty
samé. Což znamená, že se striktně oddělila minulost od přítomnosti a údaje
jsou nyní jasné. Staré záznamy byly aktualizační utilitou převedeny do tohoto
nového systému, podle dohodnutého klíče.
7. zjištění verze a uložení datové části – už není nutné složitě hledat, kam máte
své ovládací části připojené :-)
8. Výkazy. Ve výkazech je nyní možné předvolit pracovníka a datum pro další
vyplňované výkazy.
9. Ve výstupech pro HS je nyní možné předvolit jiný typ služeb než 9.
Nízkoprahové služby
10. Drobné úpravy v ovládání
2.10.2005 – verze 3.2.0
1. další část kontextové nápovědy
2. zlepšená správa propojení tabulek – radikální zkrácení času ke kontrole
3. přidán filtr mimo výběr a hledání ve formuláři do panelu nástrojů
6.9.2005 – verze 3.1.5
1. Nová správa připojení tabulek
2. Automatická kontrola zápisů duplicitních drog, duplicitních primárních drog a
chybějících primárních drog při zápisu do tabulky užívaných drog při nástupu.
3. Upravené tabulka užívaných drog
4. První část kontextové nápovědy
5. Zjednodušená zpráva distribučních balíčků na webu
4.10.2004 – verze 3.0.0.
1. Kompletní přepracování statistických výstupů. Centrální formulář pro filtry a
statistiky. Možnost vícenásobných filtrů, dle času, míst výkonu, popřípadě
pracovníka a klienta. Dynamická nápověda o možnosti použitých filtrů.
2. Tiskové sestavy ke všem statistickým výstupům.
3. Nová metodika zpracování výstupů o počtu rodinných příslušníků.
4. Implementace některých kontrolních mechanismů přímo do práce s formuláři, bez
nutnosti jejich manuálního spouštění.
5. Nové ovládání formulářů přes příkazová tlačítka.
6. Kontextová nápověda
7.9.2004 – verze 2.2.5.
1. Selekty InComů a Výkazů je možné volit z více míst výkonu najednou
2. Optimalizace dotazů pro prohlížení InComů jak všech, tak filtrovaných.
Mnohonásobně větší rychlost zobrazení formulářů i tiskové sestavy InCome.
19.7.2004 – verze 2.2.2

1. Incidenční výstup pro HS – nové incidenční pololetní výstupy pro HS zahrnující
nejaktuálnější údaje v Incomech (+ tabulka rizkového chování a tabulka užívaných
drog)
2. Kontrola stáří údajů v incomu, tabulce rizikového chování a v tabulce užívaných
drog dle zadaného počtu dnů – doporučený kontrolních mechanismus zvláště při
výstupech pro HS.
24.6.2004 – verze 2.1.3 + nové kódy verze 1.0.
1. Aktualizace kódů služeb – rozdělení testů a aktualizace kódů drog (nutno stáhnout
utilitu pro aktualizaci kódů ve vašich datových částech)
2. Prevalenční výstup pro HS nyní zobrazuje převedený kód bydliště, dle kódů HS.
3. Prevalenční výstup pro HS zobrazuje další drogy v pořadí dle četnosti užívání.
15.6.2004 – verze 2.1.2.
Tištěné seznamy z kontrolních mechanismů – nyní ve čtyřech sloupcích – úspora
papíru :-)
hvězdičkový filtr pro výběr klientů
29.4.2004 – verze 2.1.1.
1. Aplikace již nepotřebuje pro svůj běh nainstalovaný Microsoft Access
2. Automatické vypínání upozornění na akční dotazy
3. Automatické načítání nových kódů klientů – neděste se když po otevření formuláře
pro vkládání nových kódů zmizí hlavní rozcestník, po zavření se zase objeví :-)
4. Vylepšené ovládání přepisu kódu klientů
5. Vylepšené rozhraní Výkazů, dle vašich námětů.
10.12.2003 – verze 1.1.1
1. Tisková sestava pro sledování drogové kariéry klienta
V části tiskových sestav, v podčásti kódy pro výběr máte nyní možnost si ke
každému klientovi vytisknout sestavu o jeho drogové kariéře.
2. Kompletní přehled o službách poskytnutých vybranému klientovi
Ve statistických údajích přibyla položka IV. Statistiky klientů. Po výběru konkrétního
klienta a časového období se nyní zobrazí seznam poskytnutých služeb danému
klientovi.
3. Filtrování výkazů dle zadaného období, místa výkonu a podepsaného
pracovníka
Vyhledávání v zapsaných výkazech je nyní daleko snadnější. Stačí zvolit časové
období ve kterém se nachází hledaný výkaz. Je možné velmi jednoduše zjistit kolik,
který pracovník vyplnil výkazů, kolik výkazů bylo vyplněno na konkrétním místě.
4. Filtrování IN-COME dotazníků dle všech možných kritérií (statistiky)
Obdobným způsobem jako výkazy můžeme nyní vyhledávat a počítat i IN-COME
dotazníky. Po tomto úvodním výběru můžeme dále selektovat IN-COMy dle
libovolných dalších kritérií. (nezapomeňte si ke svým ovládacím částem vložit i novou
část s doplňky, jinak Vám nebude fungovat návod, jak dále v IN-COMu vyhledávat a
počítat)

5. Malá změna ve výstupu pro HS
Po domluvě s HS přibyly ve tiskovém výstupy i kódy jednotlivých úkonů.
6. Změna logiky ovládání ve statistikách
Zcela zmizely statistiky, které neobsahují kritérium pro výběr časového období. Tyto
statistiky spoustu uživatelů mátly. Není problém, zjistit statistiky za celé období
užívání databáze, zadání období třeba od roku 1000 do roku 3000.
Byly odděleny kontrolní mechanismy od statistik.
19.11.2003 – verze 1.0.5
1. Statistiky služeb a případový prací základních rozšířené o počty osob
Statistiky dosud ukazovaly pouze počty výkonů. Nyní zobrazují i počty osob, pro
které byly výkony provedeny. Zobrazené jsou také výkony pro ostatní osoby a pro
kontrolu počet vyplněných formulářů. Pokud nesedí počet vyplněných formulářů
s počtem úkonů v dané službě je někde chyba. Třeba vyplněný počet osob u služby
„0“ nebo je služba klientovy ve výkazu vyplněna víckrát. Kontrolní mechanismy na
tyto možnosti budou vypracovány. Detailní vysvětlení položek (výkony pro ostatní
osoby) bude začleněno do manuálu, protože možná dojte ke změně názvu těchto
položek.
2. Formuláře pro HS
Dlouho očekávaný exportní mechanismus pro hygienické stanice. Nyní můžete
skutečně během chvíle – stačí zadat vstupní data (okres, číslo zařízení, kvartál atd.)
a už stačí vytisknout formuláře, které přepošlete na HS. Není potřeba nic dopisovat a
počítat ručně. Tento výstup se týká zatím incidence. Pro prevalenci je nutné ještě
vypracovat jednotnou metodiku – bude v jednání s HS.
Je bezpodmínečně nutné před tiskem projet některé kontrolní mechanismy.
Například nesmí být vyplněna duplicitně primární droga, nevyplněné tabulky
užívaných drog, duplicitní primární droga, nevyplněné incomy atd. Všechny tyto
kontrolní mechanismy existují v části statistik. Tyto pokyny jsou umístěny i přímo
v části Hygiena pod příkazovým tlačítkem „Čti mne !!!“
3. Nové samočisticí mechanismy
Důležitá informace! Databáze obsahuje nové samočisticí mechanismy. Ačkoliv by
vše mělo proběhnout bez problémů, určitě si před nasazením nové verze
zazálohujte datovou část. V nové položce menu databáze zvolte možnosti a
v záložce „úpravy či hledání“ odškrtněte v sekci „Potvrzovat“ položku akční dotazy.
Pokud bude položka zaškrtnutá, databáze bude fungovat, ale bude informovat o
spouštění těchto mechanismů a vy se uklikáte :-)
4. Nové členění statistik III. Výkazy
Kvůli rychlosti a byli rozděleny statistiky na jednotlivé části. Může se stát, že pokud
otevřete více statistik nebudou zobrazeny údaje. Databáze již není schopna dále
počítat. Je proto nutné vždy formulář s otevřenými statistikami zavřít.
16.10.2003 – verze 1.0.4
1. Rozšířená a opravená statistika – věková skladba
2. Posílení prvků kontrolující uživatelské chyby

3. Rozšířená a opravená statistika počtu klientů
12.9.2003 – verze 1.0.3
1. Nový systém vyhledávání v IN-come dotaznících.
Ve volbě k prohlížení zmizelo příkazové tlačítko na vyhledávání IN-come dotazníku
dle vybraného kódu. Vyhledávání dle kódu klienta bylo implementováno přímo do
formuláře IN-come.
Důvod:
a.Ve formuláři IN-come se zobrazují pouze kódy klientů, kteří IN-come mají
vyplněný,nikoliv kódy všechny.
b. Je daleko pohodlnější otevřít si IN-comy všechny a pak přímo v nich filtrovat, než
vždy dotazník zavírat a výběrem otvírat nový. Dále je tento způsob mnohonásobně
rychlejší, což je vidět při větším množství zadaných IN-comů. Po té, co se IN-comy
načtou je pak další výběr mezi nimi již záležitostí milisekund.
2. Zásadní změna ve způsobu zadávání nových výkazů.
Zadávání a editace výkazů je nyní realizováno dvěmi příkazovými tlačítky. Jedno
slouží na otevření formuláře pro opravy, doplnění a popřípadě smazání záznamu,
druhé otevře výkaz prázdný s předepsaným kódem klienta dle výběru a je možné
ihned začít zapisovat do prázdného denního výkazu.
Důvod:
Požadavek vzešlý z řad uživatelů :-)
3. Komfortnější a přehlednější zadávání počtu jehel v rámci výměnného
programu
Podformulář pro zápis výměny jehel se nyní zobrazuje pouze zvolíte-li službu 3 –
výměnný program.
Důvod. Chyby při zápisech
4. Kontrolní mechanismy pro výměnný program
V části statistik – Statistiky III výkazy přibyla dvě příkazová tlačítka pro kontrolu chyb
při zadávání služeb výměnného programu. Jedno vyhledá všechny výkazy v nichž je
zadána služba výměnného programu, ale není vyplněn počet jehel. Druhé vyhledá
všechny výkazy, kdy je vyplněn počet jehel, ale není zadána služba výměnného
programu. Tyto chyby vznikají většinou neznalostí základních uživatelských
dovedností.
Důvod. Chyby při zápisech
5. Komfortnější a přehlednější zadávání podrobností u případových prací.
Podformulář pro podrobnosti pp se zobrazuje přímo ve formuláři případových prací
dle vybrané případové práce. Není třeba ručně otvírat další podformulář.
Důvod. Chyby při zápisech
6. Zafixování panelů nástrojů – není možné je zavřít a ztratit
7. Předvyplňování čísla 1 u počtu osob denního výkazu
8. Kontrolní mechanismus pro tabulku užívaných drog

V úvodních statistikách přibyl nový kontrolní mechanismus, který odhalí všechny
vyplněné tabulky užívaných drog, které nemají vyplněnu tabulku drog při nástupu.
Pozor, velmi důležitý kontrolním mechanismus. Bez těchto vyplněných podrobností
klient nefiguruje ve statistice užívaných primárních drog.
9. Číslo verze pro sledování aktuálnosti db
V pravém dolním rohu hlavního rozcestníku přibyl ukazatel čísla verze pro sledování
aktuálnosti vaší aplikace. Nejnovější verze je – 1.0.3
Modelový příklad vzniku chyb. (stejný princip platí i u jiných zápisů než u
výměnného programu)
V rámci denního výkazu zvolím službu výměnného programu. Vyplním tabulku pro
počet jehel.
Poskytuji však další službu. Místo volby – nový záznam (pravé tlačítko myši, horní
navigační lišta nebo ovládací panel formuláře) přepíši stávající záznam novou
službou.
Výsledek je, že vykazuji pouze jednu službu místo dvou a ještě mi zůstane viset
tabulka pro počet jehel bez vyplněné služby výměnného programu.
Eliminace chyb:
a. seznámit se se základními uživatelskými znalostmi – nový záznam, editace
záznamu, mazání záznamu – viz. manuál přímo k aplikaci MS ACCESS.
b. vizuální kontrola. Vím, že zadávám dvě služby. Formulář mi ve spodním
ovládacím panelu ukazuje kolik záznamů je zapsaných. Respektive vidím, na
kolikátém záznamu z kolika se nacházím. – Každý podformulář, který může
obsahovat více záznamů má svůj vlastní ovládací a informační panel.
c. používat vestavěné kontrolní mechanismy – jsou umístěny v části statistik.

