Úvodní kurz ovládání - krok za krokem
Je určen především pro ty z Vás, kteří drží poprvé v rukou CD s Mikro-verzí AISLP. Nejprve Vás naučí rychle
získat všechny základní údaje o kterémkoli léčivém přípravku. Pokud nepoužíváte data přímo na CD, zkuste s námi
absolvovat ještě instalaci.

Okamžité nalezení základních informací o léku
Všechna data a možnosti práce jsou plně dostupné i při přímém použití CD, tedy bez instalace.
0. Vložte CD do mechaniky a ve chvilce se Vám objeví okénko s nabídkou k instalaci nebo okamžitému
procházení zvolených dat - stačí zvolit co Spustit...
Další popis postupu je již shodný s postupem pro nainstalovanou verzi na disk Vašeho počítače, kterou spustíte
poklepáním na zástupce na ploše či výběrem Start v rámci Windows:
1. Objeví se okno programu s obvyklým roletovým menu, roleta Výběr již vyzývá k volbě způsobu výběru léků.
Asi nejčastěji se lék vyhledává podle názvu - zvolte v roletě Výběr položku Název léku.
2. V ploše programu se objeví okno se seznamem léků řazených abecedně podle názvu. Lze je sice
postupně procházet, ale je jich několik desítek tisíc. Program proto očekává, že zadáte úvodní znaky názvu
z klávesnice, čímž rychleji dospějete k hledanému léku. (Název se nezapisuje do žádného okénka, zadané
znaky se objeví v nadpise okna.) Nerozlišují se malá a velká písmena, také háčky a čárky se pro řazení léků
a hledání ignorují. Chybně zadané znaky se odmazávají odzadu klávesou BackSpace . Seznam v okně na
zadávané znaky okamžitě reaguje. Často je léků podobného či shodného názvu více, nakonec je nejlepší
pro výběr konkrétního balení použít šipek na klávesnici a pro potvrzení klávesu Enter nebo kolečka myši a
kliku na lék.
Zadejte z klávesnice např. trom a objeví se seznam léků TROMBEX. Ve sloupci stavu registrace (úzký,
nadepsaný R) může být příznak registrace zvýrazněn - k takovým lékům jsou známy ceny a další údaje
pojišťovny. Takový si vyberte.
V menu se rozbalí roleta Informace - je patrné, že údajů o léku obsahuje AISLP celou řadu - projdeme si ty
nejčastěji žádané (všimněte si, že jsou u nich uvedeny klávesové zkratky F2 , F3 apod., které Vám
v budoucnu mohou zpříjemnit práci s programem):
3. Vyberte v menu Informace položku Hlavní - v novém okénku jsou rozepsány plným textem položky, které
byly v seznamu léků uvedeny jen zkratkou a dále (ve spodní části) jsou údaje pojišťovny. Povšimněte si
záložek (připomínají "uši" v pořadačích) - nabízí další údaje (které jiné léky mít nemusí) - zde popis zvýšené
úhrady, seznam výrobců, vysvětlení symbolů preskripce a výpis indikačního omezení. Klikem na "ucho" se
stránky údajů vymění. (Je záměrně zobrazen popis všech symbolů, protože některé se na sebe odvolávají.)
Další vysvětlivky k údajům lze nalézt v nápovědě k programu - je dostupná klávesou F1 .
Okno s nápovědou je záměrně nezávislé na okně AISLP - můžete jej odtáhnout stranou a zkoušet v Nápovědě
popsané postupy. Na podtržené výrazy je možné kliknout myší a přejít do jiné části Nápovědy. Nápověda obsahuje
nejen popis ovládání, ale také popis dat a vysvětlivky k datům. Např. pod heslem "preskripční omezení ČR"
naleznete význam zkratek, které se objevují v Hlavní informaci.
4. Klikněte nyní myší na menu Informace a vyberte Článek (nebo jen stiskněte F3 ). V dalším okně se
objeví odborný článek o léku (odpovídá rozsahem Kompendiu). Pro listování v něm můžete použít kláves
PgDn , PgUp atd., kolečka myši či posuvníku po straně okna. Pro rychlý přesun na žádaný odstavec jsou
v liště připraveny zkratky odstavců, na které se kliká myší. (Mimochodem hned následující volba v menu
Zkrácený článek pracuje úplně stejně, zobrazí článek v rozsahu Brevíře.)
5. Pokud nyní opět aktivujete okénko se seznamem léků a vyberete si jiný lék (např. klávesou BackSpace
umažete znak m v zadání názvu a kliknete na lék TROGRAN), okna Hlavní a Článek (pokud jste je
nezavřeli) zobrazí ihned informace o léku TROGRAN. Taková práce s více okny může být přínosem, i když
Vás může zpočátku mást - pro tuto chvíli si stačí pamatovat, že okna s informacemi jsou závislá na okně
s výběrem. Kterékoli okno lze zavřít nejen tlačítkem X v levém horním rohu okna, ale také prostým
stisknutím klávesy Esc .
6. Zkusme ještě zobrazit SPC (pátá volba v menu Informace ). Zobrazení je podobné jako u článku, jen
namísto lišty se zkratkami názvů odstavců se nabízí záložka s obsahem, ve kterém lze rychle přejít na
potřebnou kapitolku. Zobrazení Příbalového Letáku , které jsme v menu Informace prozatím opomněli, je
buď podobné zobrazení Článku (starší letáky) nebo podobné zobrazení SPC (novější letáky).
Prozatím ukázaný rozsah použití Mikro-verze AISLP Vám pravděpodobně postačí pro většinu jednodušší práce.
Věříme, že další možnosti používání naleznete sami či za pomoci běžné Nápovědy.

Základní pokyny pro snadnou instalaci či aktualizaci
Po vložení CD do mechaniky se objeví okénko s nabídkou instalace či procházení dat přímo na CD. Zvolte
Instalaci . Vpřed budete instalací procházet pomocí tlačítka Další . Ve druhé stránce vyberte hlavní sortiment a
případně můžete zvolit rozsah instalace (část nadepsaná Možnosti ). Lze zvolit jiný cílový adresář, což je vhodné
například pokud na disku C: není dostatek prostoru.
Při první instalaci je třeba, abyste vyplnili údaje v části Identifikace . Při aktualizacích se Identifikace přebírá z první
instalace, ale je možné ji opravit. Podobně se při aktualizacích nabízí naposled použitý Cílový adresář .
Veškerá tato nastavení se uplatní až po stisku tlačítka Další , které již nevratně spustí přenos dat na disk.
Uživatelská nastavení, poznámky k lékům a uživatelské seznamy používané v minulé verzi zůstanou zachovány a
jsou na závěr připojeny k nové databázi. Po ukončení přenosu dat stiskněte tlačítko Další a při první instalaci
zvolte, zda chcete připravit zástupce na ploše nebo přidat AISLP mezi nabídku Programy ve Windows volbě Start.
Poznámka: Pro pozdější doplnění zástupců či nabídky Programy postačí zavolání SETUP z adresáře
s nainstalovaným AISLP.
Po spuštění nainstalované verze z disku je postup práce zcela shodný - tedy to, co již umíte z předchozí kapitoly
Kurzu platí beze změny (tedy až na spuštění programu, které teď již provádíte dvojklikem na ikonu na ploše či
výběrem v menu Programy MS Windows).

