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Descriere 

Produsul Laborator este un sistem de administrare a informatiei de laborator, deosebit de flexibil si 

usor de folosit, potrivit pentru o varietate larga de aplicatii clinice si de cercetare. Deoarece se 

integreaza perfect cu sistemul Spital , Laboratorul reprezinta o cucerire in functionalitate printre 

principalii furnizori de sisteme de administrare a informatiei de laborator, oferind o abordare unica 

care garanteaza ca si utilizatorii finali (personal laborator, medici, asistente) sunt multumiti, dar si 

obiectivele sunt realizate.  

In orice domeniu de activitate, exista tendinta de eliminare a suportului de informatie hartia si 

inlocuirea lui cu cel electronic. Acest lucru il urmareste si produsul Laborator, asigurand astfel o 

evidenta mai buna a activitatii si permitand o urmarire mai rapida a istoricului activitatii din 

laboratoare

 
In acest modul se urmareste organizarea efectiva a fluxului de lucru dintr-un laborator. Astfel, 

pe baza unei cereri de analize venita din spital/policlinica se pot efectua operatiile:  

 managementul seturilor de analize (creare, modificare, tiparire, etichete cod de bare, etc)  

 management testelor (cerere, comunicatie cu aparatele, modificare, validare, alocarea pe 

aparate, etc)  

 obtinerea/validarea rezultatelor analizelor lucrate. 

Un pacient care vine in spital/policlinica va avea completate date despre fiecare prezentare (la 

prima lui prezentare se vor completa si datele lui ca pacient). Dintr-o prezentare i se vor face una 

sau mai multe examinari si/sau internari. Ca urmare a investigatiilor medicale care i se fac unui 

pacient intr-o examinare sau internare va rezulta o cerere de analize catre un laborator. In cazul in 

care recoltarea se face in spital/policlinica, buletinul de cerere completat in spital/policlinica va 

ajunge in laborator insotit de probele biologice (in vacutainere sau alte recipiente). In caz contrar, 

recoltarea se va face in laborator. 

Cererea de analize si datele recoltarii pot sa ajunga in laborator ca "cerere pe hartie" sau in 

"format electronic" introduse in programul de spital/policlinica. In cazul "formatului electronic" al 

cererii de analize setul de analize va fi creat in spital/policlinica avand cererea de analize generica, 

fara sa se specifice aparatul pe care se vor lucra analizele. 
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Alocarea cererii pe un aparat (adica cererea efectiva de test pe aparat) se face de obicei in 

laborator, deoarece aici se hotaraste pe ce aparat se va lucra o analiza. Exista insa si situatia in care 

intr-un laborator o anumita analiza se poate lucra pe un singur analizor. In acest caz se ofera 

posibilitatea ca o cerere sa fie automat alocata pe singurul aparat pe care se poate lucra. Daca insa 

analiza se poate lucra pe doua aparate ea va trebui alocata explicit din laborator.  

Daca cererea de analize va fi ulterior anulata (inaintea decontarii ei) se va anula si respectiva 

alocare pe aparat (chiar daca alocarea pe aparat a fost facuta explicit in laborator). Aceasta cerere 

si/sau test nu vor mai putea fi deanulate sau cerute din nou. Daca operatorul a facut anularea din 

greseala el va trebui sa creeze un set nou.  

Functionalitati: 

Cautare pacient  

Vizualizare detalii pacient  

Cautare set de analize  

Vizualizare seturi de analize pe 

pacient  

Adaugare set de analize  

Modificare set de analize  

Adaugare recoltare  

Cerere analize pe set  

Alocare cerere de analize pe aparate  

Tiparire set  

Tiparire buletin trimitere 

Tiparire istoric de analize pe 

pacient  

Tiparire lista de lucru  

Tiparire etichete cod de bare  

Analizoare 
 

Relogare - buton Relogare - permite schimbarea operatorului care utilizeaza programul si in 

consecinta a drepturilor aferente acestuia. Mai departe toate operatiile efectuate in program se vor 

face sub identitatea acelui utilizator. In urma selectarii butonului se inchide fereastra de laborator si 

se deschide cea de autentificare (nume utilizator si parola). 

ZIUA 1 
 

Mod de lucru 

 
 Pentru a putea lucra analizele necesare unui pacient trebuie sa avem un set de analize creat 

sau selectat pentru pacientul respectiv. Un set de analize se selecteaza sau se creaza in functie de: 

1. daca pacientul este in spital (este internat) – cererea de analize se face din spital iar setul se 

selecteaza; 

2. daca pacientul (nu) a fost in spital (a fost internat) – se face o prezentare noua dupa care se 

face cererea de analize iar setul de analize se creaza; 
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Lucrarea unui set de analize pentru un pacient aflat in spital 

Pentru a putea lucra un set de analize cerut din spital avem mai multe optiuni pentru selectarea 

lui: 

a. Dupa numarul de set alocat pacientului: 
Se introduce numarul setului in casuta din dreapta etichetei “Nr.Set” dupa care se apasa tasta 

“ENTER”. In acest moment setul de analize va aparea in tabelul “Seturi” si va fi selectat in vederea 

prelucrarii. 

 
 

 Alocarea analizelor pe aparate: 

 

 

Pentru a aloca analizele pe aparate se apasa 

butonul “Cerere” dupa care se selecteaza 

aparatul din casuta din dreapta etichetei 

“Aparate”, din partea de sus a ferestrei care 

apare, iar apoi se da click stanga pe coloana 

“Aparat” in dreptul analizei. 

Dupa alocarea analizelor pe aparate se poate lucra setul de analize selectand tab-ul 

corespunzator aparatului pe care se lucreaza analiza dupa aceea se selecteaza analiza dorita si se 

apasa butonul “F3-Rezultate” pentru a introduce rezultatul. In cazul in care analizele se aloca 

automat pe aparat nu mai este nevoie de alocarea manuala a analizelor pe aparate. In cazul in 

care aparatul este conectat la calculator si este posibila trimiterea automata a cererii catre aparat, 

rezultatele vor fi transmise automat in program ne mai fiind necesar introducerea lor de catre 

operator. 
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Validarea analizelor dupa introducerea tuturor rezultatelor se face apasand butonul “F4-

Validare” iar dupa validarea analizelor pe toate aparatele implicate in proces se va tipari 

buletinul de analize apasand pe butonul “Tiparire Set”. 

 Utilizatorul are posibilitatea de a anula o cerere de test, indiferent daca acesta a fost trimis 

la analizor sau nu, dar cu conditia sa nu aiba rezultat si pentru acest lucru se foloseste butonul 

“Anulare” sau click pe coloana “Anulare” in dreptul testului. Un test cu rezultat nu se va putea 

anula din considerentul ca acesta deja a fost lucrat adica s-a consumat reactiv si alte materiale. 

    

b. Dupa numarul fisei de observatie a pacientului; 
Se bifeaza “Internare” dupa care se introduce numarul foii de observatie in casuta din dreapta 

etichetei “Nr. FO” dupa care se apasa tasta “ENTER”. In acest moment seturile de analize 

cerute pe pacientul corespunzator foii de observatie vor aparea in tabelul “Seturi” si va fi 

selectat setul dorit in vederea prelucrarii. 

 
 

 Alocarea analizelor pe aparate: 

 

 

Pentru a aloca analizele pe aparate se apasa 

butonul “Cerere” dupa care se selecteaza 

aparatul din casuta din dreapta etichetei 

“Aparate”, din partea de sus a ferestrei care 

apare, iar apoi se da click stanga pe coloana 

“Aparat” in dreptul analizei. In cazul in care 

analizele se aloca automat pe aparat nu mai este 

nevoie de alocarea manuala a analizelor pe 

aparate. 

Dupa alocarea analizelor pe aparate se poate lucra setul de analize selectand tab-ul 

corespunzator aparatului pe care se lucreaza analiza dupa aceea se selecteaza analiza dorita si se 

apasa butonul “F3-Rezultate” pentru a introduce rezultatul. In cazul in care aparatul este 

conectat la calculator si este posibila trimiterea automata a cererii catre aparat, rezultatele vor fi 

transmise automat in program ne mai fiind necesar introducerea lor de catre operator. 
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Validarea analizelor dupa introducerea tuturor rezultatelor se face apasand butonul “F4-

Validare” iar dupa validarea analizelor pe toate aparatele implicate in proces se va tipari 

buletinul de analize apasand pe butonul “Tiparire Set”. 

 Utilizatorul are posibilitatea de a anula o cerere de test, indiferent daca acesta a fost trimis 

la analizor sau nu, dar cu conditia sa nu aiba rezultat si pentru acest lucru se foloseste butonul 

“Anulare” sau click pe coloana “Anulare” in dreptul testului. Un test cu rezultat nu se va putea 

anula din considerentul ca acesta deja a fost lucrat adica s-a consumat reactiv si alte materiale. 

 

c. Dupa codul de prezentare al pacientului; 
Prelucrarea analizelor utilizand codul de prezentare al pacientului este identica cu cea de la 

punctul “b)”, diferenta fiind ca in loc de bifarea “Internare” se bifeaza “Prezentare” iar 

codul de prezentare se introduce in casuta din dreapta etichetei “Nr.fisa prezentare” dupa 

care se apasa tasta “Enter”. 

d. Dupa numarul etichetei cod de bare de pe proba biologica recoltata pe 

sectie. 
Prelucrarea analizelor utilizand codul de pe eticheta probei biologice a pacientului este 

identica cu cea de la punctul “b)” si “c)”, diferenta fiind ca in loc de bifarea “Internare” sau 

“Prezentare” se bifeaza “Recoltare” iar codul de pe proba biologica se introduce in casuta 

din dreapta etichetei “Nr.eticheta” dupa care se apasa tasta “Enter”. 

 

 

Lucrarea unui set de analize pentru un pacient care (nu) a fost in spital  

Pentru a putea lucra un set de analize cerut de catre un pacient care (nu) a fost in spital trebuie 

intai cautat in baza de date dupa care I se va face o prezentare noua dupa care se va selecta pacientul 

in vederea crearii setului de analize si implicit prelucrarea lor. 

a. Cautarea unui pacient in baza de date a spitalului: 
Se selecteaza butonul “Cautare pacient”:  

 

 
Functionalitatea "Cautare avansata pacient" da posibilitatea de a se cauta pacienti in baza de date a 

spitalului pe baza mai multor criterii de selectie: date aferente prezentarii (data prezentarii, 

departamentul pe care s-a facut prezentarea), date de identificare ale pacientului. 

Pentru un pacient care se prezinta la spital sunt posibile 2 cazuri:  
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 pacientul a mai fost introdus in baza de date in urma unor prezentari anterioare, caz in care 

prin cautare va fi identificat acest pacient de catre sistem si datele acestuia devin disponibile, 

fara a mai fi necesara introducerea lor din nou;  

 pacientul (datele acestuia) nu au mai fost introduse in sistemul "Spital". In acest caz 

pacientul nu va fi gasit si va fi necesara introducerea datelor de identificare ale acestuia. 

 
 

Operatii posibile: 

 

Cautare pacient - buton Cautare F2 - foloseste la cautarea pacientilor dupa criteriile selectate: 

 Date prezenta in spital - cautare pacient dupa alte date aferente prezentarii / prezentarilor: 

data prezentarii (se poate specifica data exacta, sau doar luna si anul, eventual); 

departamentul din spital pe care s-a facut prezentarea.  

 Date pacient - cautare pacient dupa date de identificare ale pacientului: nume, prenume, sex, 

data nasterii, domiciliul (tara, sector/judet, localitate), CNP.  

 Cautare rapida - se bifeaza checkbox-ul Cautare Rapida - cautare pacient dupa codul de 

prezentare sau internare; se defineste posibilitatea de cautare rapida a pacientului, doar prin 

introducerea unor coduri care identifica o prezentare a unui pacient in spital sau codul de 

internare al pacientului in spital. 

Alte optiuni ale cautarii:  

 se bifeaza checkbox-ul Caut doar ultima prezenta in spital - se poate specifica daca se vor 

cauta date referitoare doar la ultima prezenta in spital a pacientului.  

 se bifeaza checkbox-ul Exact- se poate specifica daca in cautare se va face astfel incat 

criteriile sa fie respectate "exact" sau nu (in cazul in care nu se face o cautare exacta, prin 

cautarea unui pacient cu numele "Ion", de exemplu, se vor lista toti pacientii al caror nume 

contine grupul de litere "ion"). 

Cautare noua - buton Cautare noua F3 - foloseste la stergerea datelor introduse anterior, pentru 

a permite introducerea altor noi criterii de cautare. 

 

Afisare rezultate - in urma cautarii se vor lista toate inregistrarile ce respecta criteriile 

specificate. 

 

Selectare pacient - buton Selectare pacient F8 - o inregistrare poate fi selectata din lista celor 

rezultate in urma cautarii si datele pacientului se vor incarca in laborator. 

 

Vizualizare detalii pacient - buton Detalii pacient F5 - vizualizarea detaliilor de prezentare 

pentru prezentarea curenta. 
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Prezentare pacient nou - buton Pacient nou F6 - realizarea unei prezentari pentru un pacient 

nou. 

 

        Se introduc datele pasaportale ale 

pacientului dupa care se introduc 

detaliile prezentarii: Departamentul care 

l-a primit (se selecteaza Laboratorul), 

Rekatii sosire, Asigurare sanatate si 

medic de familie. 

 

Dupa completarea prezentarii se selecteza butonul “Salvare F5” iar in urma aceste actiuni in 

locul celor doua butoane (Salvare F5 si Renuntare F6) vor aparea mai multe butoane dupa cum 

urmeaza: 

 

 
 

Pentru selectarea pacientului in vederea realizarii unui set de analize se va selecta butonul 

“Selectare pacient F8”. 

 

Prezentare pacient necunoscut - buton Pacient necunoscut F7 - realizarea unei prezentari 

pentru un pacient necunoscut (operatie inaccesibila din laborator). 

 

ZIUA 2 
 

Crearea unui set de analize 

 

Dupa cautarea si gasirea unui pacient, utilizatorul va putea sa creeze un nou set (daca 

are dreptul sa faca aceasta operatie). Fiecare set are un cod unic in cadrul laboratorului, cod 

dat de catre program.  
In laborator, la crearea setului de analize se va oferi posibilitatile de creare a seturilor in functie de 

„procedurile” care i s-au facut pacientului in Spital: examinare pe garda sau cabinet de spital (P), 

foaie de observatie (I) sau examinare pe cabinet ambulator (C) = > se va retine pe set tipul de 

trimitere de pe aceste „proceduri” numarul trimiterii, caracterul trimiterii (urgenta sau nu), 

diagnostice de trimitere.  

Exista insa si situatiile cand pacientul a venit in spital/policlinica numai pentru analize (ambulator) 

sau „procedurile” lui nu au fost actualizate in programul Spital (pacientul va fi gasit in baza de date 

numai ca pacient si ca prezentare). In aceste cazuri se vor oferi alternativele de creare a seturilor 

„pentru spital” (P, I) si „din afara spitalului” (C) = > se va alege tipul de trimitere, se va introduce 



                                                                                                      
 

HMS                                                                                                                                                               Pag. 10 / 24 
 

numarul de trimitere, caracterul trimiterii si diagnosticele de trimitere, care se vor retine de 

asemenea pe set pastrand aceleasi reguli de business.  

 

 
 

Selectare loc unde se afla pacientul - locul de unde se face cererea unui nou set de analize 

(din examinari, internari, spital sau ambulator). 

Dupa cautarea si gasirea unui pacient, utilizatorul va putea sa creeze un nou set. Fiecare set are un 

cod unic in cadrul laboratorului, cod dat de catre program. 

Seturile vor fi de trei tipuri (in functie de "contextul pacientului"):  

 tip 'P': set rezultat dintr-o examinare intr-o garda sau cabinet (Spital)  

 tip 'C': set rezultat dintr-o examinare intr-un laborator (Spital)  

 tip 'I': set rezultat dintr-o internare intr-o sectie (Spital) 

Pentru a realiza un set nou de analize mai intai se selecteaza unde se afla pacientul dand click pe 

coloana “Departament” in dreptul departamentului corespunzator dupa care se introduc informatiile 

legate de noul set de analize. 

 
 

Introducere informatii legate de noul set de analize - se vor introduce detalii de 

trimitere, detalii de ambulator, diagnostice OMS si detalii clase de analize.  

 

Dupa completarea detaliilor pentru setul creat (Trimitere, Tip medic, Medicul care a cerut analizele, 

Tip urgenta si la cerere diagnosticele de trimitere) se selecteaza butonul “Accept”. 

 

b. Selectarea analizelor pentru setul creat – Cererea de analize se face pe fiecare 

aparat in parte dupa cum urmeaza: 

 

 se selecteaza tabul corespunzator aparatului pe care se pot lucra analizele necesare 

pacientului; 

 dupa selectarea tabului pe care se afla aparatul se face cererea de analize pe aparatul 

respectiv apasand butonul “F2-Cerere”; 

 In functie de tipul de fereastra se selecteaza analizele prin apasarea pe fiecare analiza in 

parte sau prin selectarea analizei in dreptul coloanei “Selectat” dupa care se apasa butonul 

“Accept” iar analizele vor fii alocate automat pe aparatul respectiv. 

mk:@MSITStore:D:/HELP/Laborator.chm::/_chm/LM.Laborator/10%20Laborator/13%20Adaugare%20set%20analize%20pe%20pacient/11%20Introducere%20date%20set%20nou.html
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Dupa alocarea analizelor pe aparate se poate lucra setul de analize selectand tab-ul 

corespunzator aparatului pe care se lucreaza analiza dupa aceea se selecteaza analiza dorita si se 

apasa butonul “F3-Rezultate” pentru a introduce rezultatul. In cazul in care aparatul este 

conectat la calculator si este posibila trimiterea automata a cererii catre aparat, rezultatele vor fi 

transmise automat in program ne mai fiind necesar introducerea lor de catre operator. 

 
 

Validarea analizelor dupa introducerea tuturor rezultatelor se face apasand butonul “F4-

Validare” iar dupa validarea analizelor pe toate aparatele implicate in proces se va tipari 

buletinul de analize apasand pe butonul “Tiparire Set”. 

 Utilizatorul are posibilitatea de a anula o cerere de test, indiferent daca acesta a fost trimis 

la analizor sau nu, dar cu conditia sa nu aiba rezultat si pentru acest lucru se foloseste butonul 

“Anulare” sau click pe coloana “Anulare” in dreptul testului. Un test cu rezultat nu se va putea 

anula din considerentul ca acesta deja a fost lucrat adica s-a consumat reactiv si alte materiale. 

    

Alte optiuni ale programului: 

Vizualizare detalii pacient 
In partea dreapta a ecranului vor fi afisate:  

 detaliile pacientului: nume, prenume, data nasterii, varsta, sex, observatii medicale 

completate de persoana care a realizat prezentarea;  

 date referitoare la prezenta pacientului in spital (codul prezentarii, data prezentarii, 

departamentul pe care s-a facut prezentarea, data internarii, numarul foii de observatie, 

sectia unde a fost internat pacientul, salonul, medicul curant, data externarii)  
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Afisarea acestor detalii permite 

utilizatorului sa stie in orice 

moment pe ce pacient executa toate 

celelalte functionalitati. 

Cautare set de analize 

 

Aceasta functionalitate permite selectarea unui anumit set. Cautarea se poate face prin  

specificarea codului de set sau printr-o cautare avansata. 

 
 

Cautare rapida set de 

analize - se introduce 

numarul setului si se 

actioneaza tasta Enter sau 

se apasa pe butonul Toate 

- setul de analize 

corespunzator codului 

acestuia este afisat si 

selectat; vor fi afisate si 

celelate seturi ale 

pacientului caruia ii 

apartine setul cautat. 

 

Navigare printre seturi 

 

Aceasta functionalitate permite navigarea intre seturile corespunzatoare unei anumite  

perioade de timp (implicit seturile din ziua curenta, sau dintr-o zi anterioara - configurabil), avand 

posibilitatea filtrarii seturilor. Aceasta facilitate este oferita pentru lucrul curent in laborator (ex. 



                                                                                                      
 

HMS                                                                                                                                                               Pag. 13 / 24 
 

validarea hemogramelor). La navigarea intre seturile zilei curente acestea se pot filtra dupa 

urmatoarele criterii: aparatul pe care se lucreaza - seturile care au cel putin un test pe aparatul 

selectat; starea setului:  

 toate - toate seturile (eventual cu cerere pentru acel aparat, daca s-a selectat);  

 fara rezultate - seturile care au cel putin un test pe fara rezultat;  

 cu rezultate - seturile care au cel putin un test cu rezultat dar nevalidat;  

 nevalidate - seturile au rezultate la toate testele cu cel putin un test nevalidat;  

 validate - seturile care au toate testele validate;  

 complete si netiparite -testele de pe un set se afla in starea validat sau anulat daca se 

lucreaza cu validare, respectiv cu rezultat sau anulat daca se lucreaza fara validare, iar setul 

nu a mai fost tiparit;  

 cu cerere - seturi care au cerere generica (nealocata pe aparat). 

Observatie: pentru navigare nu se considera testele anulate.  

Operatii posibile: 

Selectare dupa nr. set - combo corespunzator ( prin apasarea butonului Toate vor fi afisate toate 

seturile corespunzatoare pacientului selectat)  

Selectare aparat dupa care se face filtrarea - combo corespunzator  

 

Selectare stare dupa care se face filtrarea  - combo corespunzator 

 

Selectare perioada de navigare dupa care se face filtrarea  - buton Selectare perioada de navigare  

 
 

Navigare printre seturi - buton Primul, Anterior, Urmator, Ultimul. 

 

Vizualizare seturi de analize  - in timp ce se parcurg seturile sunt afisate seturile de analize si 

detaliile corespunzatoare fiecarui set. 

 
 

 

Cautare avansata set de analize 

Aceasta facilitate este folosita pentru a avea o informatie completa privind starea testelor din seturi. 

Selecteaza seturile de analize corespunzatoare urmatoarelor criterii de selectare:  

 aparatul pe care au fost alocate testele  

 starea setului  

 data setului de analize 

Rezultatele cautarii ce va contine urmatoarele informatii:  

 codul setului  

mk:@MSITStore:D:/HELP/Laborator.chm::/_chm/LM.Laborator/10%20Laborator/12%20Vizualizare%20seturi%20pacient.html
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 numele pacientului caruia ii apartine setul (optional) - checkbox Nume pacient  

 data introducerii (optional) - checkbox Data set  

 departamentul care a cerut setul (optional) - checkbox Departament  

 medic (optional) - checkbox Medic  
 analize; numele analizelor in functie de starea dupa care a fost efectuata cautarea: 

analize fara rezultate pentru cautare dupa starea fara rezultate, analize cu rezultate 

nevalidate pentru cautare dupa starea cu rezultate 
Informatiile optionale sunt prezentate in functie de preferintele utilizatorului. 

Operatorul va putea selecta un set din lista, sau va putea repeta cautarea dupa alte criterii. 

 

 

Cautare seturi - buton Cautare - 

in functie de criteriile de selectie 

se afiseaza seturile de analize 

 

Vizualizare seturi de analize - se 

vizualizeaza seturile in functiile 

de criteriile optionale de afisare 

iar pe fiecare set se poate 

vizualiza cererile pe aparate (se 

afiseaza starea lor) si cererile 

nealocate (se afiseaza clasa de 

analize si numarul de cereri) 

 

Selectare set - buton Selectare 

 

 

 

ZIUA 3 

Vizualizare seturi de analize pe pacient 

 

In urma cautarii unui pacient sau a unui set sunt afisate seturile de analize si detaliile 

corespunzatoare fiecarui set: Nr set; Urg- Urgenta; Data set; Departament; Medic; Cod prez.; Tip 

fisa; Nr fisa – Numar fisa de observatie; Salon (se va afisa numarul salonului daca pacientul este 

internat). 
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Selectare set de analize - 

se da click pe setul de 

analize pe care se doreste 

efectuarea altor operatii 

 

 

Tiparirea Buletinului de trimitere 

 

Se apasa butonul “Buletin de trimitere” care va afisa pe ecran buletinul de trimitere in vederea 

tiparirii. 

 

Vizualizare stare de comunicatie a aparatului 

Utilizatorul are posibiliatea de a vizualiza starea de comunicatie intre statie si analizor. Acest lucru 

este posibil numai pentru aparatele care sunt legate fizic la un analizor. Starea de comunicatie poate 

fi:  

 Transmisie (T ) - bulina rosie semnifica faptul ca intre statie si analizor nu exista 

comunicatie iar cea verde ca se trimit date la momentul curent catre analizor  

 Receptie (R ) - bulina rosie semnifica faptul ca intre statie si analizor nu exista 

comunicatie iar cea verde ca se trimit date la momentul curent catre statie 

Aparatul la care se doreste vizualizarea starii de comunicatie trebuie sa permita tehnic acest lucru.  

La Nihon de exemlpu, intrucat analizorul comunica numai rezultate se poate vizualiza numai 

aceasta stare (R), iar la Vitros, se permite vizualizarea color doua stari (T) si (R). 
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Tiparire istoric de analize 

Aceasta functionalitate permit tiparirea istoricului analizelor unui pacient, efectuate intr-un anumit 

interval de timp, pe laboratorul respectiv. 

Observatie: Din aplicatia Spital se poate printa istoricul analizelor efectuate in toate laboratoarele. 

 

In cazul tiparirii buletinului, ca urmare a unei cereri din partea utilizatorului, trebuie selectat mai 

intai pacientul pentru care se doreste printarea istoricului. Dupa actionarea butonului Istoric se va 

afisa o forma care va permite utilizarea unor criterii de selectie.  

 

Este vizualizat / imprimat istoricul 

analizelor pentru un pacient. In 

functie de tipul de raport selectat se 

vor vizualiza pe coloanele 

raportului fie seturile, fie 

parametrii, iar pe liniile raportului 

se vor vizualiza parametrii, 

respectiv seturile. 

 

 

Parametri de selectie: 

Selectarea perioada - intre care se doreste vizualizarea istoricului   

Selectarea tip raport - se poate genera un raport in care seturile sa fie afisate pe coloane sau pe linii 

(caz in care parametrii sa fie afisati pe coloane)  

Ordonare seturi - este permisa ordonarea ascendenta sau descendenta dupa data a seturilor, dupa 

cum se doreste vizualizarea primului set, respectiv a ultimului set in prima pozitie.  

Filtrare dupa analize sau dupa parametrii - se pot selecta doar anumite analize sau anumiti parametri 

pentru care se doreste generarea raportului.  
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Tiparire istoric -  buton Accept sau buton Renunt 

 

ZIUA 4 

Tiparire lista de lucru 

Lista de lucru este un raport tiparit a carui scop este organizarea interna a unui departament din 

laborator privind lucrul (manual sau nu) al analizelor respective.  

 

Pentru realizarea unei liste de lucru se va selecta in interval de seturi, un aparat sau o clasa de 

analize si tipul de lista dorit. Operatorul va fi informat daca nu exista teste care sa corespunda 

criteriilor de selectie folosite . 

 

Va rezulta un raport conform 

criteriilor de selectie efectuate alese 

de operator. 

 

 

Parametri de selectie: 

Interval de seturi 
 

Ordinea preluarii - checkbox In ordinea preluarii - in cazul fluxului de lucru cu etichete 

pretiparite, vacutainerele ajunse in laborator sunt cautate dupa cod pretiparit aplicat si li se tiparesc 

etichete cu codul generat de program. Ordinea printarii etichetelor va determina ordinea preluarii in 

laborator. 

 

Urgente - checkbox Urgente - se vor tipari doar seturile care au setat corespunzator campul 

"Urgenta" din Detalii set .  

 

Cerut: 
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 Intern + Extern: cerut din Spital sau din alte unitati medicale (daca se foloseste Data 

Exchange).  

 Intern: cerut din Spital.  

 Extern: cerut din alte unitati medicale (daca se foloseste Data Exchange). 

Analizoare / clase de analiza - se va putea alege unul din analizoarele definite pe sectie sau una din 

clasele de analize  

 

Tipuri liste de lucru  

 

- Pentru analizoare sunt mai multe categorii de liste de lucru:  

 Fara rezultate - pentru analizoarele ce nu comunica rezultatele (pentru ca analizorul nu 

permite acest lucru). Operatorul va lucra testele conform listei de lucru tiparite si va 

completa rezultatele obtinute pe acest document, acestea fiind introduse ulterior si in 

aplicatie.  

 Cu rezultate - pentru analizoarele ce suporta comunicatie si transmit rezultatele, dar care nu 

sunt finale (mai sunt corectate de medicul de loborator in urma investigatiilor la microscop). 

Astfel nu mai este nevoie de buletinul analizorului tiparit la imprimanta proprie. Lista de 

lucru contine testele cu rezultate nevalidate.  

 Sectii, medici - lista de lucru fara rezultate care afiseaza sectia si medicul trimitator   

 Etichete - lista de lucru fara rezultate care afiseaza etichetele pretiparite pe recoltare din HM  

 Izotopi - lista de lucru fara rezultate care afiseaza toate rezultatele ce se pot lucra pe 

respectivul analizor; afisarea se face pe coloane.  

 Patologice - lista de lucru cu rezultate care se afla in afara valorilor normale. 

- Iar pentru clase exista o singura categorie si anume cele nealocate pe analizor.  

 

Tiparire etichete 

Dupa introducerea unui set de analize (deci generarea codului de set) se vor putea tiparii etichete 

cod de bare specifice setului: cod de set (ex AA0001), cod de bare, nume pacient, data tiparirii 

etichetei, sectie, salon, medic. 

   

La crearea setului se specifica clasele de analiza ce se vor lucra si se va putea printa automat 

eticheta pentru fiecare dintre acestea. De asemenea la crearea setului se va putea printa automat un 

numar variabil de etichete. Deoarece exista considerente pentru care acest numar poate varia, vor 

trebui introdusi parametri pentru configurarea acestui proces. 

Practic, in functie de configurari, vor rezulta una sau mai multe etichete in mod implicit, plus cate 

una pentru fiecare clasa de analize ceruta. Etichetele urmeaza a fi aplicate pe:  

 vacutainere  

 registrul intern laboratorului (daca este cazul)  

 buletinul de cerere (daca este cazul) 
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In cazul in care recoltarea probelor biologice s-a efectuat in spital (garda sau sectie) etichetele cod 

de bare se vor lipi direct pe vacutainere si se vor trimite in camerele de lucru din laborator. In cazul 

in care recoltarea nu a fost efectuata, urmatoarea etapa este recoltarea si apoi se vor aplica etichetele 

cu cod de bare pe vacutainere si acestea se trimit spre lucru in laborator. Chiar daca in spital s-a lipit 

pe un vacutainer o eticheta cu cod de bare unic (pretiparita) se va lipi si o eticheta cu codul de set. 

Pe baza codului de set se va identifica unic (si se va cauta) o proba in laborator. Codul de bare 

aplicat pe vacutainer va fi citi in mod automat de catre unele analizoare (in functie de model), iar 

pentru altele va trebui introdus manual. 

Daca imprimanta pentru codul de bare nu este configurata, utilizatorul va primi un mesaj de 

avertisment: 

 

Exista posibilitatea configurarii unui numar de etichete si numar de etichete pentru fiecare clasa. 

ZIUA 5 

Adaugare recoltare 

O recoltare se poate realiza din Spital sau chiar din Laborator. In cazul in care pacientul se prezinta 

direct in Laborator (ambulator), se va creea un set nou, dupa care se vor introduce, ca detalii ale 

setului si informatiile specifice recoltarii si produsele recoltate. In cazul in care cererea de analize se 

face in spital / policlinica se poate ca unei recoltari sa-i corespunda seturi pe mai multe laboratoare. 

In Laborator se vor putea modifica datele recoltarii numai daca nu exista seturi pe alte laboratoare. 

   

Se completeaza informatiile referitoare la recoltare (data recoltarii; comentarii despre recoltare) si 

se vizualizeaza etichetele introduse din spital si seturile de analize pe recoltare (doar din spital).   

Se completeaza datele referitoare la produsele recoltate: 

 Data - data la care s-a facut recoltarea. Pentru un set creat in Spital, exista posibilitatea 

adaugarii unei recoltari la o data ulterioara.  

 Punctul de recoltare - locul unde s-a facut recoltarea;  

 Cine a recoltat - in lista apar asistentele si medicii care sunt configurati pentru acest 

departament din "Nomenclator Departamente";  

 Tip - exemplu de valori: sange, urina, ser, etc;  

 Cantitatea - se completeaza cu informatia numerica urmata de unitatea de masura.  

Observatie: In cazul recoltarii cu mai multe seturi se va putea tipari (din spital) un buletin 

centralizat, pe recoltare. 
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Operatii posibile: 

Adaugare si vizualizare informatii recoltare - se adauga data recoltarii (implicit se alege data 

curenta) si se introduc comentarii legate de recoltare facuta. Se vizualizeaza eticheta recoltarii din 

spital si seturile de analize pe recoltare. 

  

Adaugare produse recoltare - buton Adaug - se selecteaza data, persoana care a facut recoltarea, 

tipul produsului recoltat, cantitatea. Nu se pot modifica informatiile cu privire la recoltare din 

aceasta fereastra. 

 

Modificare produse recoltare - buton Modific - devine activ cand exista produse recoltate.  

 

Stergere produs recoltare  - se actioneaza pe portiunea din partea stanga a tabelului cu produse de 

recoltare, pe linia corespunzatoare produsului ce se doreste a fi sters dupa care va parea un mesaj de 

atentionare si daca se va raspunde afirmativ produsul va dispare din lista.  

 

Salvare date sau renuntare - buton Accept sau buton Renunt  

 

Tiparire set 

In momentul in care se obtin toate rezultatele corespunzatoare claselor de analiza cerute la definirea 

setului, se considera ca acesta este gata. In functie de modul in care lucreaza laboratorul respectiv 

(cu validare sau fara), se va tipari buletinul de analize corespunzator (in mod automat sau manual). 

La tiparirea buletinului se pot folosi facilitatile de pre-vizualizare sau tiparire partiala - buton 

Tiparire partiala (numai analizele lucrate pe anumite aparate).  

 

Acest buletin va avea imprimat, pe langa toate celelalte informatii legate de pacient, analize si 

rezultate si codul de bare corespunzator setului, acelasi care a fost printat in prealabil pe etichete. 

Data afisata pe buletin este data setului sau cea a primului rezultat primit, in functie de configurarile 

facute. In cazul in care exista recoltare pe set, buletinul va contine data recoltarii si 

datele rezultatelor. 

 

Observatie: Din aplicatia Spital se poate printa un buletin de analize centralizor (ce cuprinde toate 
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seturile unei recoltari). 

 

Locul de provenienta al probelor este:  

 daca exista recoltare pe setul curent atunci este punctul setat pe recoltare  

 daca nu exista recoltare atunci este punctul de recoltare al statiei 

In cazul tiparirii buletinului, ca urmare a unei cereri din partea utilizatorului, trebuie selectat mai 

intai setul de analize pentru care se doreste tiparirea buletinului de analiza. Este vizualizat/imprimat 

buletinul de analiza cu optiunile specificate mai sus. 

 

Utilizatorul poate tipari simultan (click dreapta pe "Tiparire set") seturile de analize dintr-o perioada 

aleasa care indeplinesc criteriile alese: seturi din spital/ambulator, complete/incomplete, cu analize 

pe anumite analizoare etc. 

 

          In functie de parametrii 

configurati, se pot afisa pe buletin 

toate cererile de analize, cu 

rezultat sau statusul 

corespunzator. 

 

  

Rapoarte 

Mod acces 

Laborator > Rapoarte  

Descriere  

Modulul Rapoarte permite vizualizarea si tiparirea de rapoarte referitoare la activitatea din 

laborator. Modulul ofera utilizatorului o lista de tipuri de rapoarte din care acesta trebuie sa-l 

selecteze pe cel dorit. Acestea sunt grupate in urmatoarele categorii:  

 registre  

 rapoarte cu privire la costuri  

 rapoarte cu privire la analize (teste) efectuate  

 Romar 

Rapoartele generate cu ajutorul optiunilor disponibile se vor putea salva pentru a fi reutilizate 

ulterior. Pentru a realiza acest lucru operatorul va selecta un sablon si va alege optiunea de Salvare. 

Datele necesare salvarii raportului se vor introduce intr-o forma separata de cea a rapoartelor. 

Urmatoarele informatii nu se mai pot modifica dupa salvarea unui raport:  
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 elementul de grupare le linii  

 elementul de grupare pe coloane  

Restul informatiilor: 

 nume raport  

 descriere  

 tip vedere  

 categorie  

 filtre raport  

ce se introduc la crearea unui raport se vor putea modifica ulterior prin comanda de Modificare ce 

va fi activa pentru rapoartele salvate din sabloane.  

 

  

Functionalitati: 

Selectare conditii de raportare:  
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 selectarea perioadei - determina filtrarea datelor care stau la baza raportului corespunzator 

unei perioade date. Informatiile ce reprezinta data de inceput si cea de final trebuie sa fie 

valide si sa defineasca in mod consistent o perioada de timp.   

 selectarea laboratorului - permite selectarea unui laboratoratorului pentru care se genereaza 

respectivul raport  

Selectare tip raport:  

 registre (gruparea dupa linii si coloane nu este vizibila) 

 analize afectuate - se va putea face filtrare doar dupa clasele de analiza si va contine 

urmatoarele campuri: numar set; data set; pacient (nume); departament; teste 

efectuate;  

 primiri - sunt inactive toate modalitatile de filtrare si va contine urmatoarele 

campuri: nr. crt.; cod set; pacient (nume); CNP (cod numeric personal); oras/judet; 

departament; medic; comentarii; produs analizat; aparate; 

 ambulator - sunt inactive toate modalitatile de filtrare si va contine urmatoarele 

campuri: nr. crt.; cod set; pacient (nume); trimis de (nume); chitanta; aparate; pret; 

 costuri - in rapoartele de cost se calculeaza pretul analizelor (testelor) efectuate, grupate 

dupa doua dintre elementele mentionate (departamente, medici, echipamente de testare, 

clase de analiza, teste medicale, seturi). Se pot utiliza toate criteriile de filtrare: 

departamente; medici; analizoare; clase de analiza. Rezultatele se pot filtra dupa subseturi 

din categoriile mentionate. 

 analize - se raporteaza numarul de analize (teste) efectuate, grupate dupa doua dintre 

elementele mentionate (departamente, medici, echipamente de testare, clase de analiza, teste 

medicale, seturi).Se pot utiliza toate criteriile de filtrare: departamente; medici; 

analizoare; clase de analiza. Rezultatele se pot filtra dupa subseturi din categoriile 

mentionate. 

 Romar - model tip de raport al Centrului Medical ROMAR. 

Adaugare sablon - buton Salvare - rapoartele generate cu ajutorul optiunilor disponibile se vor 

putea salva pentru a fi reutilizate ulterior. Pentru a realiza acest lucru operatorul va selecta un 

sablon si va alege optiunea de Salvare. Datele necesare salvarii raportului se vor introduce intr-o 

forma separata de cea a rapoartelor. Se vor introduce:  

 numele raportului asa cum se doreste sa apara in lista.  

 la titlu se va completa numele care va aparea pe buletinul de analize.  

 daca se bifeaza ˜Salveaza filtre' atunci raportul va pastra filtrele aplicate. Daca nu, atunci se 

vor putea selecta oricare alte filtre.  

 daca se bifeaza  ‘Tip vedere' atunci raportul va fi generat in format landscape, altfel va 

aparea sub format portrait.  

 daca se bifeaza ˜Coduri OMS' atunci in dreptul fiecarei analize va aparea codul OMS.  

 in campul ˜Salveaza in categoria' se va selecta unde sa fie salvat raportul nou creat (registre, 

costuri sau analize).  
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Modificare sablon - buton Modifica (butonul va fi activ dupa ce s-a selectat un sablon) - 

urmatoarele informatii nu se mai pot modifica dupa salvarea unui raport:  

 elementul de grupare pe linii  

 elementul de grupare pe coloane 

Restul informatiilor: nume raport; descriere; tip vedere; categorie; filtre raport ce se introduc la 

crearea unui raport se vor putea modifica ulterior prin comanda de Modificare ce va fi activa pentru 

rapoartele salvate din sabloane. 

 

Stergere sablon - buton Sterge(butonul va fi activ dupa ce s-a selectat un sablon) 

 

Tiparire raport - buton Tiparire - permite vizualizarea raportului conform fitrului selectat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


