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zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów:

wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów,

rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,

rejestracja zlecenia:

-            manualne,

-            z czytnika OMR,

kontrola kompletności danych zlecenia,

nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń,

generacja listy materiałów do pobrania przez laboratorium,

obsługa zleceń badań wieloparametrowych np. morfologia i badan panelowych (standardowe zestawy badań).

rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium:

identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału,

integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu materiału (data, godzina, osoba pobierająca, uwagi),

wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni – rozdział na statywy poszczególnych pracowni,

możliwość rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału,

możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów,

przekazanie do zleceniodawcy informacji o przyjęciu materiału do laboratorium,

możliwość nadawania ręcznie lub automatycznie niezależnej numeracji próbek (dla nadawania automatycznego wg zdefiniowanych sekwencji).

obsługa stanowiska pomiarowego:

obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi, dwukierunkowymi, odpytującymi,

identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego,

możliwość oznaczenia pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwanie próbek na statywach,

przegląd listy zleceń wg badań do realizacji na danym stanowisku,

obsługa stanowisk zapasowych,

pobranie zleceń,

utworzenie list roboczych, z możliwością wydruku list roboczych dla stanowisk manualnych,

wysłanie listy roboczej do analizatorów dwukierunkowych,

automatyczne odpowiadanie na zapytania analizatorów odpytujących,

przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu,

wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy,

obsługa powtórek,

automatyczny dobór wartości referencyjnych dla badania w zależności od kryteriów, takich jak:

-            wiek,

-            płeć,

-            zażywane leki,

-            postawiona diagnoza,
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-            tydzień ciąży,

-            cykl menstruacyjny.

kontrola delta check,

możliwość medycznej weryfikacji wyników (autoryzacja) bezpośrednio na stanowisku,

wydruki wyników stanowiska,

rejestr czynności obsługi aparatu,

rejestr odczynników.

zarządzanie wynikami:

medyczna weryfikacja wyników,

wydruk autoryzowanych i nie wydrukowanych wyników,

stan wykonania wyników z podziałem na grupy,

przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta,

przenoszenie wyników do archiwum,

możliwość wykorzystania słownika tekstów standardowych do opisów wyników badań,

możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy,

możliwość organizacji wyników w odrębne kolejki wyników i kolejki weryfikacji w celu ułatwienia arządzania potokiem danych.

raporty statystyczne z możliwością prezentacji graficznej:

obciążenie stanowisk i aparatów pomiarowych,

sumaryczne zestawienia wszystkich wykonanych badań na aparatach,

zestawienia wykonanych badań przez pracownie laboratoryjne,

zestawienia wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców,

statystyczna analiza wyników jednego badania,

zestawienie badan wg lekarzy zlecających, wg pacjentów,

prowadzenie Księgi Laboratoryjnej i Ksiąg Pracowni,

integracja z innymi modułami systemu medycznego:

współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu,

możliwość współpracy z modułem Punkt Pobrań w szpitalu lub w przychodni

eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego z możliwością wczytania do modułów Rachunku Kosztów Leczenia.

możliwość prowadzenie kontroli jakości,

konfiguracja parametrów kontroli jakości:

-            definicja materiałów kontrolnych,

-            definicja metod pomiarowych z możliwością zebrania ich w panele,

-            definicja aparatów, na których odbywają się pomiary,

-          definicja komentarzy i metod naprawczych do uzyskanych wyników kontroli,

-          definicja wartości statystycznych dla kontrolowanych metod pomiarowych,

włączanie reguł kontrolnych Westgarda (1_2s, 1_2.5s, 1_3s, 1_3.5s, 2_2s, 2z3_2s, R_4s, 3_1s, 4_1s, 10x(9x,8x), 7T : 

-            jako ostrzeżenia,

-            sygnalizacja znajdowania się metody pomiarowej poza kontrolą.
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-          analiza i dobór reguł kontroli na podstawie bieżących danych kontroli i wybranych kart OPS,

-            wydruk kart OPS.

przygotowanie metody kontroli

rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej.

-            pomiary w materiale trwałym (Lot),

-            pomiary w materiale nietrwałym (materiale biologicznym – Dublety),

wyliczanie wartości średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) zarówno dla pomiarów wstępnych, jak i wartości skumulowanych w trakcie trwania kontroli.

rejestracja wyników pomiarów kontrolnych.

-            wyniki pomiarów w materiale trwałym,

-            wyniki pomiarów w materiale nietrwałym,

-          wczytywanie wyników pomiarów kontrolnych bezpośrednio z obszaru aparatu.

zebranie wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiza wyników.

-          karta Levey-Jenningsa z analizą reguł Westgarda,

-          karta kontroli odtwarzalności,

-          karta kontroli powtarzalności,

-          karta kontroli dokładności,

-          wydruki kart kontrolnych.


