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1 Informacje ogólne

1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła

Pierwszą  czynnością  użytkownika  jest  zalogowanie  się  do  systemu.  Po  dwukrotnym 

kliknięciu lewym przyciskiem myszki na ikonie programu wyświetlone zostaje okno logowania.

Przestrzegając  małych  i  dużych  znaków  wprowadzamy  nazwę  użytkownika  i  hasło. 

następnie  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  OK.  W  przypadku  błędnej  nazwy 

użytkownika lub hasła system wyświetli komunikat:

Jeżeli chcemy powrócić do okna logowania klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk Tak.

Okno logowania do programu może służyć  również do  zmiany hasła użytkownika.  Po 
uruchomieniu  programu  wpisujemy  nazwę  użytkownika  i  aktualne  hasło  w  pola  Nazwa 
użytkownika i Hasło a następnie klikamy lewym przyciskiem myszki napis Zmiana hasła.
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Spowoduje  to  otwarcie  się  okna  logowania  z  polami  umożliwiającymi  podanie  nowego 
hasła użytkownika.

W wyświetlonym oknie wpisujemy dwukrotnie nowe hasło i zatwierdzamy je przyciskiem. 
OK. Od tej chwili wprowadzone hasło staje się aktywne.

1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie

System wykorzystuje standardowe elementy interfejsu użytkownika stosowane w systemie 

Windows: okna, zakładki, przyciski, listy rozwijane, itp.

Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi elementami okna możliwe jest bez użycia myszki:

• przycisk Tab powoduje przeskoczenie kursora (wyboru) do kolejnego elementu interfejsu
• kombinacja przycisków Shift + Tab powoduje przeskoczenie kursora (wyboru) do 

poprzedniego elementu interfejsu
• kombinacja przycisków Ctrl + Tab powoduje przełączenie okna na kolejną jego zakładkę
• kombinacja przycisków Shift + Ctrl + Tab powoduje przełączenie okna na poprzednią jego 

zakładkę
• jeżeli jakikolwiek przycisk jest w danym momencie aktywny (np. po przełączeniu się na niego 

przyciskiem  Tab)  to  wciśnięcie  na  klawiaturze  przycisku  Enter  powoduje  użycie 
zaznaczonego przycisku

• jeżeli jakikolwiek przycisk posiada dookoła siebie dodatkową, czarną obwódkę oznacza to, że 
jest on przyciskiem domyślnym dla danego okna i wciśnięcie w dowolnym miejscu tego 
okna przycisku klawiatury Enter spowoduje użycie domyślnego przycisku interfejsu

• rozwijane listy automatycznie podpowiadają swoją wartość jeżeli zaczynamy wprowadzać do 
nich dane z klawiatury; jeżeli chcemy „przeskoczyć” podpowiadaną wartość listy o jedno 
słowo w prawo wciskamy na klawiaturze przycisk „falki” ˜ (lewy górny róg klawiatury).

Niektóre  pola  mogą  nie  dać  użytkownikowi  wyjść  dopóki  nie  zostanie  w  nich  podana 
poprawna wartość lub pole nie zostanie wyczyszczone:

• Pola dat automatycznie sprawdzają poprawność wpisanej daty
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• Pola PESEL automatycznie sprawdzają poprawność wprowadzenia numeru PESEL
• Rozwijane listy zawierające wartości słownikowe nie pozwolą użytkownikowi wyjść 

dopóki nie wybierze on jakieś wartości z tej listy. Aby wybrać pozycję z listy można kliknąć 
lewym przyciskiem myszki na znajdujący się po prawej stronie symbol strzałki i zaznaczyć 
na liście wybraną pozycję lub zacząć wpisywać poszukiwane hasło – lista automatycznie 
zacznie podpowiadać zawarte w niej wartości zaczynające się na wpisywane słowo. Innym 
sposobem rozwinięcia listy gdy jest ona elementem aktywnym (podświetlonym) okna jest 
wciśnięcie przycisku F4. • Jeżeli na rozwijanej liście znajduje się kilka pozycji zaczynających 
się na takie same słowa można „przeskoczyć” dane słowo na liście wciskając na klawiaturze 
znajdujący się w jej lewym górnym rogu przycisk ~ („falka”). Następujące po sobie użycie 
tego  przycisku  powoduje  przeskakiwanie  kolejnych  słów,  np.  jeśli  na  liście 
mikroorganizmów  wpiszemy  literę  „esch”  to  podpowie  się  nam „Escherischia”.  Jeżeli 
jednak chcielibyśmy wybrać konkretnie „Escherischia colli” to musimy wcisnąć przycisk ~ 
(„falka”, lewy górny róg klawiatury) i zacząć dalej wpisywać słowo colli.

1.3 Okno makr tekstowych

W  wielu  miejscach  programu  do  pól  swobodnego  wpisywania  tekstu  podłączony  jest 
mechanizm wyboru makr tekstowych umożliwiających wstawianie do pisanego tekstu gotowych, 
przygotowanych wcześniej  fragmentów tekstu (makr).  Każdy użytkownik może przygotować na 
własne potrzeby dowolną ilość makr.  Makra przypisane są osobno do każdego pola opisowego. 
Część pól może więc nie posiadać ich w ogóle a część może mieć ich bardzo dużo. Każde makro 
ma przypisany do siebie skrót umożliwiający szybkie wywołanie danego makra. Skróty nie mogą 
się powtarzać w ramach tego samego pola tekstowego, ale różne pola tekstowe, zawierające różne 
informacje, mogą mieć makra o tym samym skrócie.

Aby otworzyć okno deklaracji makr należy:

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na pole tekstowe tak aby pojawił się w nim kursor i 
wcisnąć na klawiaturze przycisk F10

• jeżeli koło pola tekstowego znajduje się PODKEŚLONA nazwa tego pola klikamy lewym 
przyciskiem myszki na podkreśloną nazwę

W obydwu  przypadkach  nastąpi  otwarcie  okna  deklarowania  i  wstawiania  makr.  O  ile 
istnieją już makra stworzone dla wybranego pola tekstowego to wyświetlą się one automatycznie na 
liście. Program domyślnie wyświetla tylko makra których autorem jest osoba aktualnie zalogowana 
do systemu (której hasło zostało użyte). Aby zobaczyć makra innych autorów przypisane do tego 
pola tekstowego klikamy lewym przyciskiem myszki na znacznik „Pokaż obce”.
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Pole  „Szukanie”  służy  do  wyszukiwania  na  liście  makr  o  nazwie  zawierającej  słowo 
wpisywane do tego pola.  W trakcie  wpisywania  słowa system sam przeskakuje na linijkę listy 
zawierająca makro o zgodnej nazwie.

Aby dodać nowe makro należy:

• podać jego skrót używając którego można wywoływać makro bezpośrednio z systemu 
ProMIC nie wchodząc do okna deklaracji i wyboru makr

• wpisać treść makra – opis który zostanie wstawiony do pola tekstowego programu po 
wywołaniu tego makra

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmienić istniejące makro należy:

• wybrać lewym przyciskiem myszki na liście istniejących makr pozycję którą chcemy 
modyfikować

• wpisać nowy skrót
• wpisać nową treść makra
• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Popraw”

Aby wstawić w polu tekstowym makro należy:

• kliknąć na pole tekstowe aby pojawił się w nim kursor

• o ile znajduje się już w nim tekst należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki w którym 
miejscu istniejącego już tekstu chcemy wstawić makro

• wpisać skrót makra i wcisnąć na klawiaturze przycisk F6 (skrót musi być początkiem linii lub 
musi znajdować się przed nim pusta spacja)

• jeśli nie znamy skrótu makra wciskamy na klawiaturze przycisk F10, w wyświetlonym oknie 
makr wybieramy na liście  interesujące nas makro i klikamy dwukrotnie na liście  lewym 
przyciskiem myszki lub klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Wstaw”

Po  wstawieniu  makra  do  pola  tekstowego  użytkownik  może  dalej  modyfikować  treść 
wstawionego makra dostosowując je do aktualnych potrzeb. W trakcie wpisywania treści do pola 
tekstowego możliwe jest wielokrotne wywołanie tego samego makra lub wywołanie wielu różnych 
makr.

1.4 Okno podglądu wydruku

Jeżeli chcemy wydrukować dowolny dokument z systemu ProMIC po wywołaniu wydruku 
otworzy się okno podglądu wydruku. W jego lewym górnym rogu znajdują się ikony:
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Pierwsza (zielona) sekcja trzech ikon służy do wyboru sposobu wyświetlania dokumentu w 
oknie podglądu. W pierwszym przypadku wyświetlony zostanie cała strona dokumentu, w drugim 
przypadku jej zbliżenie o wymiarach zbliżonych do wymiarów kartki A4 a w trzecim przypadku 
system  dostosuje  wielkość  podglądu  tak,  aby  szerokość  dokumentu  maksymalnie  zapełniła 
szerokości ekranu.

Druga  (niebieska)  sekcja  ikon  służy  do  przeglądania  dokumentów  składających  się  z 
większej  ilości  stron.  Kolejne ikony strzałek  oznaczają  pierwszą,  poprzednią,  kolejną i  ostatnią 
stronę wydruku.

Trzecia (żółta) sekcja ikon (drukarki) służy do wydawania poleceń drukarce. Ikona drukarki 
z symbolem klucza służy do wywołania okna ustawień drukarki.

Kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszki  na  ikonę  drukarki  (z  kluczem)  spowoduje 
wyświetlenie okna ustawień drukarki w którym możemy wybrać na którą z zadeklarowanych w 
systemie Windows drukarek chcemy dokonać wydruku i jak chcemy ustawić opcje tej drukarki. 
Spowoduje to zmianę ustawień ale nie spowoduje wydruku! 

Kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszki  na  ikonę  drukarki  (bez  klucza)  spowoduje 
wydruk jednej kopi dokumentu.  Jeżeli będziemy chcieli uzyskać więcej kopi klikamy symbol 
drukarki tyle razy ile kopi chcemy uzyskać.

Czwarta sekcja ikon służy do zapisu i ładowania wydruków. Ikona z symbolem dyskietki 
umożliwia zapisanie wygenerowanego wydruku do pliku i zapisanie go na dysku. Ikona otwartego 
skoroszytu  wywołuje  okno  otwarcia  zapisanego  wcześniej  pliku  wydruku.  Mechanizmy  te 
umożliwiają  archiwizowanie  wydruków  w  formie  elektronicznej  i  ponowne  wydrukowanie 
zapisanego wcześniej wydruku.

Przycisk Close zamyka okno podglądu wydruku i wywołuje powrót użytkownika do okna z 
którego ten wydruk został wywołany.
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2 Menu główne programu

Po podaniu  poprawnej  nazwy użytkownika  i  hasła  dostępowego program uruchamia  się 
pobierając z  serwera  wszystkie  potrzebne słowniki.  Wyświetlony jest  pasek postępu pobierania 
słowników.

Po ukończeniu pobierania słowników wyświetlone zostaje okno głównego menu programu. 
Dostęp  do  poszczególnych  opcji  programu  jest  uzależniony  od  uprawnień  użytkownika. 
Niedostępne opcje (przyciski) są wyszarzone.

Moduły systemu ProMIC:

• „Rejestracja badań” - moduł rejestracji zleceń mikrobiologicznych i serologicznych
• „Badania” - moduł wyszukiwania, wprowadzania i edycji wyniku badania
• „Wynik grupowy” - moduł jednoczesnego wprowadzania wyniku do wielu badań (np. wyniki 

ujemne)
• „Udostępnianie wyników” - moduł masowego wydawania badań w formie elektronicznej
• „Wydruk badań” - moduł grupowego wydruku wyników badań
• „Badania z błędami” - moduł wyszukiwania potencjalnie błędnych badań (np. bez wyniku)
• „Epidemiologia” - moduł drukowania wyników badań epidemiologicznych
• „Dziennik pracy asystenta” - moduł przeglądania i wprowadzania wyników badań
• „Grupy ryzyka” - moduł wyszukiwania w szpitalnym module „Ruch chorych” nowo przyjętych 

i leżących pacjentów u których w systemie ProMIC odnotowano szczepy alarmowe
• „Listy robocze” - moduł zarządzania zleceniami do aparatów
• „Zestawienia” - moduł raportów ilościowych i wartościowych
• „Administrator” - moduł zarządzania użytkownikami i edycji ustawień programu 
• „Wydruk archiwum” - moduł wydruku zbiorczego wykonanych badań (księgi laboratorium)
• „Konsultacje” - moduł ewidencji i wydruku konsultacji mikrobiologicznych
• „Kontrola  jakości”  -  moduł  deklarowania  szczepów  kontrolnych  i  zlecania  testów  kontroli 

jakości
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• „Magazyn” – moduł magazynu
• „Zakażenia” - moduł ewidencji zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych
• „Koniec” - przycisk kończący pracę programu

W dolnej części okna znajdują się dodatkowe informacje o tym który użytkownik uruchomił 
program i do bazy danych którego laboratorium jest aktualnie podłączony.



3 Rejestracja badań bakteriologicznych i serologicznych

Okno  „Zlecenia  badania”  umożliwia  szybkie  rejestrowanie badań mikrobiologicznych  i 
serologicznych.
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Aby zarejestrować nowe badanie należy:

• wyszukać pacjenta

Aby  wyszukać  pacjenta  o  znanym  numerze  księgi  głównej  (w  przypadku  połączenia 
systemu  ProMIC ze  szpitalnym  systemem  Ruch  Chorych)  lub  znanym  numerze  ID  wystarczy 
wprowadzić te dane do pól „Nr.ks.Głównej.” lub „ID”. Przy podawaniu numeru księgi głównej, 
ze względu na powtarzalność numerów w ramach każdego roku, domyślnie wyszukują się tylko 
pacjenci o numerze z obecnego roku.

Jeżeli chcemy wyszukiwać pacjenta po dowolnej kombinacji danych osobowych klikamy 
lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk  „Osoba”.  Spowoduje  to  otwarcie  okna  wyszukiwania 
pacjentów.

Wyszukiwanie możliwe jest po dowolnej kombinacji  pól okna. Po wprowadzeniu filtrów 
wyszukiwania  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Szukaj”.  Wyszukane  osoby 
wyświetlone zostaną na liście poniżej pól wyszukiwania.

W przypadku numeru księgi głównej jeżeli chcemy zawęzić zakres wyszukiwania danych 
jedynie do obecnego roku musimy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki opcję  „Tylko obecny 
rok”.

Jeżeli  chcemy zawęzić wyszukiwanie do osób którym odnotowywaliśmy już w systemie 
badania zaznaczamy opcję „tylko pacjenci laboratorium”.

Przy podawaniu nazwiska i imienia system domyślnie wyszukuje dane dokładnie takie jak 
podamy w polach wyszukiwania. Możemy dodatkowo zaznaczyć opcję „Podobne” co spowoduje 
że np. po podaniu nazwiska „Kowal” wyszukają się nam np. Kowal, Kowalska, Nowak-Kowalska, 
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itp. Jeżeli zaznaczymy dodatkowo opcję  „Zaczynające się od”  to system wyszuka nazwiska np. 
Kowal, Kowalski, Kowalska-Nowak, itp. (wszystkie zaczynające się od „Kowal”).

Okno  wyszukiwania  pacjentów  jest  jednocześnie  oknem  dodawania  do  bazy  nowych 
pacjentów. Jeżeli podamy dane osobowe i klikniemy lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj” 
w bazie zostanie założony nowy pacjent.

Jeżeli po wyszukaniu pacjentów system znajdzie więcej niż jedną osobę spełniającą podane 
warunki  wszystkie  te  osoby  zostaną  wyświetlone  na  liście.  Aby  wybrać  konkretną  osobę 
zaznaczamy ją na liście lewym przyciskiem myszki i klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk 
„OK”.

Okno wyszukiwania pacjenta umożliwia również podejrzenie hospitalizacji pacjenta (tylko 
w  przypadku  połączenia  systemu  ProMIC  ze  szpitalnym  systemem  Ruch  Chorych)  i  jego 
wcześniejszych  badań.  Aby  podejrzeć  te  dane  po  wyszukaniu  pacjentów  wybieramy  lewym 
przyciskiem myszki  interesującego nas  pacjenta  i  klikamy lewym przyciskiem myszki  przycisk 
„Hospitalizacje”. Powoduje to otwarcie okna z danymi szczegółowymi dotyczącymi wybranego 
pacjenta:

• określić jednostkę zlecającą badanie

W przypadku zlecenia wewnętrznego aby określić zlecającego wybieramy pozycję z listy
„Ośrodek kosztu”.
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W  przypadku  zleceń  zewnętrznych  wybieramy  jednostkę  zlecającą  z  listy  w  sekcji 
„Zlecający” lub  klikamy lewym przyciskiem myszki  na przycisk  „Kontrahent”.  Powoduje to 
otwarcie okna dodawania jednostek kierujących:

Aby dodać nową jednostkę kierującą należy wypełnić pola  „Regon” i  „Nazwa” i kliknąć 
lewym przyciskiem myszki przycisk „Zapisz”.

W przypadku gdy płatnikiem badania jest sam pacjent wybieramy z listy „Płatność własna 
pacjenta” czy płatność za badanie nastąpiła przy dostarczeniu materiału czy nastąpi dopiero przy 
odbiorze wyniku badania.

• podać rozpoznania ICD9 i ICD10 pacjenta

Jeżeli  chcemy podać rozpoznania pacjenta  wprowadzamy kod ICD9 lub ICD10 do pola 
„ICD9,  ICD10”  i  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Dodaj”.  Jeżeli  nie  znamy 
dokładnie  kodu klikamy lewym przyciskiem myszki  przycisk  „Szukaj”.  Powoduje to  otwarcie 
okna wyszukiwania rozpoznania:
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Wyszukiwać  kody  można  po  dowolnej  kombinacji  informacji  wprowadzonych  do  pól 
„Opis”  i  „Kod  ICD”.  W  sekcji  „Typ  klasyfikacji”  możemy  dodatkowo  wybrać  z  której 
klasyfikacji wyszukujemy kod. Po wyszukaniu wskazujemy na liście lewym przyciskiem myszki 
interesujący  nas  kod  i  zatwierdzamy  jego  wybór  klikając  lewym  przyciskiem myszki  przycisk 
„OK”. Możliwe jest też podanie opisu słownego.

Jeżeli  nie  mamy  zadeklarowanych  na  zleceniu  żadnych  kodów ICD9 i  ICD10 klikamy 
lewym przyciskiem myszki opcję „nie podano na zleceniu”.

• wymienić podawane antybiotyki

Jeżeli chcemy odnotować podawane pacjentowi antybiotyki wybieramy z listy „Podawane 
antybiotyki”  i  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Dodaj”.  System  domyślnie 
wyświetla  tylko  najczęściej  odnotowywane  antybiotyki.  Aby  uzyskać  pełną  listę  antybiotyków 
zaznaczamy lewym przyciskiem myszki opcję „Wszystkie”.

• określić  czas  dostarczenia  materiału –  domyślnie  podpowiada  się  chwila  obecna  ale 
można ręcznie ustawić dowolny dzień i godzinę

• wybrać rodzaj badania  Przy   zleceniu   wybieramy   czy   dotyczy   ono   badań 
mikrobiologicznych,  szybkich  testów  diagnostycznych  czy  badań  epidemiologicznych. 
Domyślnie  ustawione  są  badania  bakteriologiczne.  Zmiana  wyboru  powoduje 
przeładowanie listów materiałów (badania bakteriologiczne)  lub testów diagnostycznych. 
Jeżeli według deklaracji test może być wykonywany z kilku różnych typów materiałów to 
pojawi się na liście jako osobne pozycje dla wszystkich zadeklarowanych materiałów.

• wybrać materiał i podać ilość próbek materiału

Aby przyśpieszyć rejestrację badań możemy jednocześnie zadeklarować wiele różnych lub 
kilka  takich  samych  materiałów  pochodzących  od  jednego  pacjenta.  Każdy  materiał  (lub 
wielokrotność materiału) zostanie zarejestrowany jako osobne badanie z własnym niepowtarzalnym 
numerem.

W przypadku badań mikrobiologicznych wybieramy z listy materiał (klikając na niego na 
liście  lewym  przyciskiem  myszki  lub  wpisując  jego  nazwę  w  polu”Materiał”  co  spowoduje 
automatyczne ustawienie się programu na pozycji listy o zgodnej nazwie).

W przypadku testów serologicznych wybieramy z listy zlecane testy (klikając na niego na 
liście lewym przyciskiem myszki lub wpisując jego nazwę w polu”Test [materiał]” co spowoduje 
automatyczne ustawienie się programu na pozycji listy o zgodnej nazwie).

Po wyborze materiału lub testu podajemy jego ilość, czas pobrania materiału,  dla badań 
bakteriologicznych  możemy podać  lokalizację  materiału  (np.  lewe oko,  prawa noga,  itp.),  oraz 
ewentualne uwagi do badania. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”.

Po zarejestrowaniu zlecenia (zleceń) badania system wyświetli informacje o ilości i typie 
zarejestrowanych  badań  wraz  z  ich  numerami  zleceń.  Jeżeli  zlecamy  wykonanie  testów 
serologicznych  system  sam,  na  podstawie  definicji  testów,  określa  ilość  różnych  materiałów 
potrzebnych  do  wykonania  tych  testów  i  zakłada  tyle  badań  ile  różnych  materiałów  jest 
wymaganych do wykonania tych testów.
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• zatwierdzić rejestrację klikając lewym przyciskiem myszki przycisk „Zapisz”

• jeśli  w  systemie  włączona  jest  opcja  wymagania  podania  dla  badania  jego  numeru 

wynikającego z książki laboratoryjnej dodatkowo w wyświetlonym okienku podajemy ten 

numer i klikamy przycisk  „OK” lub gdy go nie znamy klikamy przycisk  „Bez numeru” 

(badanie zostanie  zapisane ale  numer trzeba będzie podać później  w module Badania w 

zakładce Rejestracja)

• jeśli  w systemie  włączona dla  rejestrowanego materiału  włączona jest  opcja  wymagania 

podania dla kodu kreskowego z butelki to dodatkowo w wyświetlonym okienku podajemy 

ten kod i klikamy przycisk „OK” lub gdy go nie znamy klikamy przycisk „Bez numeru” 

(badanie  zostanie  zapisane  ale  kod  trzeba  będzie  podać  później  w  module  Badania  w 

zakładce Butelka)

• kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk „Nowe  zlecenie”.  Spowoduje  to 
wyczyszczenie danych w oknie i jego przejście w tryb wprowadzenia nowego zlecenia.

Możliwe  jest  ustawienie  które  pola  mają  się  czyścić  w  przypadku  wywołania  nowego 
badania. Przy poszczególnych polach znajdują się  kwadraciki które umożliwiają, po ich kliknięciu 
lewym  przyciskiem  myszki,  zaznaczenie  że  dana  pozycja  nie  ma  się  czyścić.  Możliwe  jest 
jednoczesne   włączenie  wszystkich  znaczników  poprzez  kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszki 
znacznika  ”Blokuj  czyszczenie”.  Ponowne  jego  kliknięcie  spowoduje  cofnięcie  zaznaczenia 
wszystkich znaczników.
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4 Wyszukiwanie badań

Zakładka „Wyszukiwanie” modułu „Badania” służy do uproszczonego wybierania badań 
wg zadanych filtrów. Możliwe jest wyszukiwanie badań po dowolnej kombinacji filtrów zakładki.

Wypełnione  pola  filtrów  mają  kolor  zielony.  Możliwe  jest  jednoczesne  wyczyszczenie 
wszystkich pól poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki przycisku „Czyść filtry”.

Po wybraniu filtrów klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”.

Poszczególne typy badań kodowane są kolorem:
• zielony – badania z wynikiem ujemnym lub oznaczone jako zanieczyszczenie
• różowy – badania z wynikiem dodatnim
• żółty – szybkie testy diagnostyczne z wprowadzonym wynikiem
• niebieski – wynik oznaczono jako florę fizjologiczną
• biały – zlecenia bez wyniku

Są to kolory domyślne. Możliwe jest deklarowanie dowolnych kombinacji kolorowych.
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Jeśli np. chcemy wyszukać badania konkretnego pacjenta to klikamy lewym przyciskiem 
myszki  na  przycisk  „Znajdź  osobę”,  w  wyświetlonym  oknie  wyszukujemy  pacjenta  i 
zatwierdzamy  jego  wybór  przyciskiem  „OK” i  dopiero  potem  klikamy  w  zakładce 
„Wyszukiwanie” przycisk „Szukaj”. 

Jeśli chcemy np. wyszukać badania przysłane od konkretnego kontrahenta to wybieramy go 
z  rozwijanej  listy  w  sekcji  „REGON  kierującego”  i  dopiero  potem  klikamy  w  zakładce 
„Wyszukiwanie” przycisk „Szukaj”. 

Na liście wyświetlane są jedynie skrócone dane dotyczące badania:

• nr badania (zawsze wyświetlany jest numer nadawany przez system i po myślniku, jeśli jest 
podany, numer wewnętrzny wg numeracji laboratorium),

• dla szybkich testów diagnostycznych wyświetlana jest ilość zleconych/wykonanych testów, 
dla  bakteriologicznych  i  epidemiologicznych  komunikaty  zwracane  przez  podłączone 
analizatory

• nazwisko i imię pacjenta
• typ badania ( b – bakteriologiczne, s – serologiczne, e – epidemiologiczne )
• datę pobrania materiału
• datę zakończenia badania
• materiał badania
• wynik badania (status nadawany na koniec badania)
• dla szybkich testów diagnostycznych wyświetlana jest lista zleconych testów z wynikami, 

dla  bakteriologicznych  i  epidemiologicznych  lista  wyhodowanych  mikroorganizmów  z 
liczebnościami  i  oznaczeniami  przypisanych  typów  alarmowych  (w  nawiasach 
kwadratowych)

• jednostka zlecająca
• osoba autoryzująca wynik badania
• osoba rejestrująca badanie
• informacja kiedy po raz pierwszy i po raz ostatni drukowano wynik badania
• informacja kiedy po raz ostatni drukowano na podstawie badania zgłoszenie do SANEPID-u

Wyszukane  dane  (zawartość  listy)  możemy zapisać  do  pliku  klikając  na  liście  prawym 
przyciskiem  myszki  i  z  wyświetlonego  menu  wybierając  lewym  przyciskiem  myszki  pozycję 
„Zapis do pliku”.

Możemy  również  wydrukować  listę  klikając  na  niej  prawym  przyciskiem  myszki  i  z 
wyświetlonego  menu  wybierając  lewym  przyciskiem  myszki  pozycję  „Drukuj  listę 
wyszukanych”.

W  przypadku  zarejestrowania  mylnego  typu  badania  (np.  Bakteriologicznego  zamiast 
epidemiologicznego,  itp.)  możliwa  jest  zmiana  tego  typu  przez  użytkownika  posiadającego 
uprawnienie „Zmiana typu badania”. Aby to zrobić należy wybrać na liście lewym przyciskiem 
myszki  badania  którego  typ  chcemy  zmienić,  następnie  kliknąć  na  nim  prawym  przyciskiem 
myszki i z wyświetlonego menu wybierając lewym przyciskiem myszki  pozycję  „Zmień na...” 
zależnie od typu na jaki chcemy zmienić.

Możliwe  jest  usunięcie  wyszukanego  badania.  Po  wyszukaniu  i  zaznaczeniu  na  liście 
badania do usunięcia klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Anuluj badanie”.

Możliwy jest również przeglądanie wyników wszystkich odnotowanych badań pacjenta. Po 
wskazaniu na liście dowolnego badania interesującego nas pacjenta klikamy lewym przyciskiem 
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myszki przycisk „Historia wyników”. Powoduje to otwarcie nowego okna zawierającego zbiorczy 
przegląd czasowy wyników badań wybranego pacjenta.

Dane  szczegółowe  badania  możemy  wczytać  wybierając  na  liście  lewym  przyciskiem 
myszki  interesujące  nas  badanie  i  klikając  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Pokaż”  lub 
klikając dwa razy na pozycję listy. Spowoduje to wczytanie danych do pozostałych zakładek.
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5 Wprowadzanie wyniku badania

5.2.1 Informacje z rejestracji, daty końca badania, autoryzujący, itp.

Po wyszukaniu badania w zakładce „Wyszukanie” i kliknięciu lewym przyciskiem myszki 
przycisku  „Pokaż”  następuje  załadowanie  danych  szczegółowych  badania  do  zakładek 
„Rejestracja”, „Uwagi”, „Butelka”, „Szybkie testy” i „Wynik” i „Inne”.

W zakładce „Rejestracja” znajdują się:

• informacja o pacjencie
• numer księgi głównej
• numer badania nadawany przez system ProMIC (niemodyfikowalny)
• numer badania wg numeracji laboratorium (modyfikowalny)
• data pobrania i dostarczenia materiału
• data zakończenia badania i osobę autoryzującą badanie
• datę udostępnienia badania w formie elektronicznej i osobę udostępniającą
• typ badania (bakteriologiczne lub serologiczne)
• materiał i jego dodatkowy opis („Lokalizacja” - drukowany na wyniku)
• informacje o jednostce kierującej, jej podjednostce i ośrodku kosztów
• pracownia laboratorium wykonująca badanie
• rozpoznania ICD 9 i ICD 10
• lekarz kierujący
• osoba pobierająca materiał
• antybiotykoterapia
• uwagi do badania (widoczne tylko dla pracowników laboratorium)
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Jeśli  chcemy  szybko  wyszukać  wszystkie  badania  pacjenta  którego  wynik  aktualnie 
oglądamy  to  możemy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Inne  badania  pacjenta”. 
Spowoduje to wyszukanie i załadowanie ich do listy w zakładce „Wyszukiwanie”.

Jeśli oglądane badanie zostało już udostępnione w formie elektronicznej to możliwe jest, dla 
osoby posiadającej  uprawnienie do odprawiania  badań,  cofnięcie  takiego udostępnienia poprzez 
kliknięcie lewym przyciskiem myszki przycisku „Cofnij udostępnianie”.

Jeśli chcemy wybrać lekarza kierującego lub osobę pobierającą materiał to musimy kliknąć 
lewym przyciskiem myszki na przycisk „Lekarz kierujący” lub „Pobierający”. W nowo otwartym 
oknie wyszukujemy osobę i zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK”.

5.2.2 Uwagi do całego badania

W zakładce „Uwagi” znajdują się uwagi dotyczące całego badania (drukowane na wyniku).
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5.2.3 Informacje o butelkach – obsługa aparatów do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów 

ustrojowych

W zakładce „Butelka” znajdują się informacje dotyczące zleconej butelki:

• numer butelki

• typ butelki

• data i czas włożenia do aparatu

• data i czas zakończenia pracy przez aparat

• czas detekcji (długość czasu pracy w godzinach)

• wynik z aparatu

W zakładce  tej,  po wprowadzeniu  numeru butelki,  możliwe jest  też  wysłanie  zlecenia  do 

aparatu wykonującego posiewy. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszki przycisku z nazwą aparatu i 

po potwierdzeniu chęci wysłania zlecenia, system wysyła takie zlecenie do programu obsługującego 

połączenie z aparatem a on wprowadza dane do aparatu.

5.2.4 Metody badania i wyliczenie kosztu badania

W zakładce „Metodologia” można odnotować jakimi metodami wykonano badanie. 

W górnej  części  okna znajduje  się  słownik  dostępnych  metod  badań  (definiowanych  w 

module Administrator->Słowniki->Metody badania). 

W części środkowej znajdują się metody użyte w danym badaniu. Aby dodać pojedynczą 
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metodę do użytych  wystarczy dwa razy kliknąć  na liście  słownika na wybraną  metodę  lewym 

przyciskiem myszki. Zostanie ona przeniesie ona do listy środkowej, jako wykonawca oznaczona 

zostanie osoba zalogowana do systemu a jako czas wykonania podana zostanie data i czas przyjęcia 

materiału. 

Jeśli chcemy podać innego wykonawcę lub inny czas wykonania danej metody to musimy:

• zaznaczyć  na  górnej  liście  słownika   jedną  lub  wiele  metod  klikając  lewym  przyciskiem 

myszki na kwadraty przy nazwie metod 

• podać datę i czas zakończenia metody

• podać ilość wykonanych metod (możemy wskazać że wykonywaliśmy coś wielokrotnie)

• wybrać z listy osobę wykonującą

• kliknąć przycisk „Dodaj wszystkie zaznaczone do użytych w badaniu”

W dolnej części zakładki „Metodologia” znajduje się sekcja umożliwiająca odnotowywanie 

dowolnych  uwag lub opisów dotyczących  badania.  Każdorazowo system odnotowuje i  wyświetla 

osobę która dokonała wpisu oraz datę i czas tego wpisu.
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Uwagi z tej sekcji nie są drukowane na wyniku badania. 
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5.2.5 Kody rozliczeniowe NFZ

5.2.6 Opis preparatu bezpośredniego

W  zakładce  „Preparat  bezpośredni”  znajdują  się  informacje  dotyczące  opisu  preparatu 

bezpośredniego.  Część  danych  określanych  jest  przez  słowniki  dostępne  w  module  

Administrator->Słowniki-|>Preparat.  Możliwy jest też swobodny opis słowny.  W przypadku opisu 

Flory możliwe jest wprowadzenie wielu wartości.

5.2.7 Status (wynik) końcowy badania

W lewym górnym rogu zakładki „Wynik” znajduje się informacja o statusie badania. W 

momencie  rejestracji  badanie  automatycznie  dostaje  status  „W trakcie  badania”.  Aby badanie 

uznane było w systemie jako zakończone wymaga podania daty wyniku (w zakładce „Rejestracja” 

i  otrzymać  jakikolwiek  inny  status  niż  „W trakcie  badania”.  Jeśli  zmienimy  status  na  inny  i 

będziemy próbowali  zapisać wynik  badania bez podania  daty wyniku to  system zapyta  się  nas 
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dodatkowo „Czy zakończyć badanie?”. W przypadku wyrażenia zgody system wprowadzi chwilę 

obecną  jako  datę  i  czas  wyniku  oraz,  jeśli  zalogowana  jest  osoba  mająca  uprawnienie 

„Wykonujący badanie” będąca w systemie dostępna jako osoba autoryzująca wynik, to osoba taka 

zostaje automatycznie wybrana jako autoryzujący wynik. Jeśli nie wyrazimy zgody na zakończenie 

badania zostanie ono zapisane ale system nie uzupełni daty wyniku i nadal będzie je traktował jako 

niezakończone.

5.2.8 Wyhodowane mikroorganizmy

Aby wprowadzić do wyniku nowy mikroorganizm musimy: 

• wybrać z listy gatunek

• wybrać liczebność (poprzez wybór pozycji z listy lub poprzez podanie ilości kolonii)

Dodatkowo możemy:

• oznaczyć poprzez wybór z listy czy mikroorganizm jest florą lub zanieczyszczeniem (jeśli 

nic nie wybierzemy to system traktuje go jako patogen)

• oznaczyć że wyhodowano go beztlenowo

• wybrać fenotyp (szablon wyniku wrażliwości deklarowany w Administrator->Fenotypy) z 
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listy dostępnych dla tego mikroorganizmu

• podać uwagi dotyczące tego mikroorganizmu (drukowane na wyniku)

Aby  mikroorganizm  stał  się  częścią  wyniku  badania  po  wyborze  tych  wartości   musimy 

kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj” aby pojawił się on na liście !!!

Jeśli chcemy usunąć mikroorganizm z listy wyhodowanych zaznaczamy go na liście lewym 

przyciskiem myszki i klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Usuń”.

Jeśli chcemy zmodyfikować dane wprowadzonego już na listę  mikroorganizmu klikamy go 

na liście podwójnie lewym przyciskiem myszki. Dane z listy zostaną przepisane do pól wyboru. Po 

ich zmodyfikowaniu zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Popraw” lub wychodzimy z trybu edycji 

bez zatwierdzania zmian przyciskiem „Wyjdź z edycji”.

Jedynie osoby z uprawnieniem „edycja rodzaju wyhodowanego mikroorganizmu” mogą 

w trybie edycji modyfikować gatunek wyhodowanego mikroorganizmu. 

Zapis zmian do bazy danych wymaga na koniec kliknięcia lewym przyciskiem myszki na 

przycisk „Zastosuj”. Dopiero to zapisuje dane w sposób trwały.

5.2.9 Przypisanie typów alarmowych wyhodowanym mikroorganizmom

Jeśli  mamy już listę wyhodowanych mikroorganizmów i chcemy przypisać im jeden lub 

wiele typów alarmowych to musimy:

• wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  na  liście  wyhodowanych  mikroorganizmów  ten  do 

którego chcemy dodać znacznik typu/ów alarmowych
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• kliknąć  na  nim  prawym  przyciskiem  myszki  i  z  wyświetlonego  meny  wybrać  lewym 

przyciskiem myszki pozycję „Dodaj typ alarmowy”

• w wyświetlonym oknie wybieramy, klikając lewym przyciskiem myszki na kwadraty, typy 

które chcemy przypisać (jeden lub wiele)

Po przypisaniu typu alarmowego mikroorganizm na liście wyświetlany jest na czerwono a w 

zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania” oprócz gatunku wyhodowanego mikroorganizmu w 

nawiasach kwadratowych wyświetlany jest skrót nazwy przypisanych typów alarmowych.
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Edycja  nazw  typów  alarmowych,  ich  skrótów  i  dostępności  (typy  alarmowe  badań 

posiewowych  lub  szybkich  testów  diagnostycznych))  możliwa  jest  w  module  

Administrator->Słowniki->Alarmowe.

5.2.10 Przypisanie antybiogramów wyhodowanym mikroorganizmom

Jeśli mamy już listę wyhodowanych mikroorganizmów i chcemy dodać im antybiogram to musimy:

• wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  na  liście  wyhodowanych  mikroorganizmów  ten  do 

którego chcemy dodać antybiogram

• wybrać z listy antybiotyk dla którego chcemy podać wrażliwość

• wybrać z listy słowną interpretację wyniku (np. wrażliwy, oporny, średnio wrażliwy, itp.)

• określić  poprzez  wybór  z  listy  czy  wrażliwość  ma  być  udostępniana  na  wydruku 

papierowym i w formie elektronicznej

Dodatkowo możemy:

• podać wartość MIC wraz ze znakiem (<>)wybieranym z rozwijanej listy – nie wybrany znak 

oznacza że wartość MIC jest równa podanej liczbie (z dokładnością do sześciu miejsc po 

przecinku)

• podać wartość strefy

Po wybraniu wszystkich wartości klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”.

Wynik oporności podawany jest:

• słownie (oporny, średnio wrażliwy, wrażliwy, nieokreślony, naturalna oporność, itp.)
• wg strefy w mm
• wg MIC (z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku z możliwością deklarowania znaków 

< > <= >=)
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• dodatkowo w kolumnie „U” oznaczone jest czy dany element ma być udostępniany w wyniku 
papierowym i elektronicznie 

• dodatkowo w kolumnie „M” oznaczone jest czy MIC danego elementu ma być udostępniany 
w wyniku papierowym i elektronicznie 

Poszczególne wyniki oporności oznaczone są kolorami:

• czerwone – oporny
• niebieskie – średnio wrażliwy
• zielone – wrażliwy
• biały – nieokreślony

Jeśli  chcemy  usunąć  wcześniej  wprowadzoną  wrażliwość  wybieramy  ją  klikając  raz  na 

liście i klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń” 

Jeśli chcemy poprawić dowolną wprowadzoną wcześniej wrażliwość klikamy na nią na liście 

dwa razy lewym przyciskiem myszki. Dane z listy przepisane zostaną do pól edycji. Po ich edycji 

zatwierdzamy zmiany klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” lub wychodzimy z 

trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian klikając lewym przyciskiem myszki przycisk 

„Wyjdź”.

5.2.11 Inne cechy badania (czynniki ryzyka, poprawność materiału, itp.)

W  zakładce  „Inne”  znajduje  się  lista  dodatkowych  cech  badania  (zależna  od  potrzeb 

laboratorium). Wyboru poszczególnych cech dokonujemy klikając lewym przyciskiem na kwadraty 

przy cechach.

Cechy te można podawać już w momencie rejestracji badania w module „Rejestracja” klikając 

w prawym górnym rogu okna na kwadraty na liście położonej pomiędzy listą metod badania a listą 

dostępnych materiałów.

5.2.12 Błędy przedlaboratoryjne i laboratoryjne

W zakładce „Błędy” klikając lewym przyciskiem myszki na kwadraty przy poszczególnych 

pozycjach  możemy  przypisać  edytowanemu  badaniu  błędy  przedlaboratoryjne  i  laboratoryjne. 

Pojedynczemu badaniu można przypisać dowolną ilość błędów.

Listę  błędów  można  deklarować  i  edytować  w  module  „Administrator->Słowniki

->Błędy”.
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5.2.13 Zapisanie badania do bazy danych

Aby zapisać wynik badania należy kliknąć lewym przyciskiem „Zastosuj”. Po wczytaniu 

badania przycisk jest nieaktywny. Po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany w wyniku badania przycisk 

staje się aktywny.

Jeśli spróbujemy zamknąć okno modułu „Badania” bez zapisu zmodyfikowanego badania 

lub gdy spróbujemy wczytać  wynik nowego badania bez zapisu wcześniej  edytowanego innego 

badania system zada dodatkowe pytanie o potwierdzenie wykonania tej czynności.

5.2.14 Obsługa analizatorów do identyfikacji i antybiotykowrażliwości

Aby wysłać zlecenie do analizatora do identyfikacji i antybiotykowrażliwości musimy:

• upewnić  się  czy  jest  włączony  program  pośredniczący  pomiędzy  systemem  ProMIC  i 

aparatem

• w zakładce „Wyszukiwanie” systemu ProMIC wyszukać i otworzyć badanie które chcemy 

zlecić na aparat

• w zakładce „Wynik” systemu ProMIC kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk z nazwą 

aparatu i potwierdzić tę czynność

• po max. jednej minucie na oknie programu pośredniczącego pojawi się informacja o statusie 

wysyłki do aparatu (transmisje uruchamiane są automatycznie raz na minutę)

W zakładce „Wynik”, poniżej listy wyhodowanych mikroorganizmów, znajdują się również 

komentarze zwrotne z analizatorów przesyłane wraz z listą wyhodowanych mikroorganizmów i ich 

antybiogramów.

5.2.15 Pozostałe opcje modułu „Badania”

Aby przejść do okna rejestracji  badań należy kliknąć lewym przyciskiem myszki  przycisk 
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„Rejestracja badań”. Spowoduje to otwarcie modułu „Rejestracja”. (analogicznie jak przy otwarciu 

z okna menu głównego). Zamknięcie okna rejestracji spowoduje powrót do okna modułu „Badania”

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki przycisku  „Opcje”  powoduje otwarcie okna opcji 

programu.  Sekcje  „Badanie”,  „Materiał”  i  „Wynik”  służą do ustawiania zachowania się okna 

„Badania” w sytuacji gdy jest one używane jednocześnie do rejestrowania badań i wprowadzania 

wyniku badania.

W  oknie  opcji  można  również  włączyć  opcję  podpowiadania  wyniku  słownego  na 

podstawie podanej strefy lub MIC. Można również ustawić układ list antybiotyków (skrót przed lub 

za nazwą), wydruk i udostępnianie oznaczeń wszystkich wrażliwości lub tylko tych oznaczonych 

do udostępniania oraz zakres czasowy obowiązywania wyświetlanych na listach ośrodków kosztów.

5.2.16 Automatyzacja wprowadzania wyniku badania

Dla przyśpieszenia wprowadzania wyniku badania można zastosować kilka dodatkowych 
mechanizmów:

•    powtórzenie wyniku wcześniejszego badania pacjenta

Jeżeli system wykryje odnotowane wcześniej w systemie wcześniejsze, zakończone badanie 
pacjenta,  z  tego  samego  materiału  i  nie  starsze  niż  liczba  dni  zadeklarowana  w  module 
administracyjnym  dla  danego  materiału  powoduje  to  uaktywnienie  się  w  zakładce  „Wynik” 
przycisku  „Powtórz  wynik  badania”.  Kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszki  spowoduje 
wyświetlenie  dodatkowego  menu  zawierającego  wszystkie  badania  spełniające  warunek 
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wyszukiwania  (ten  sam  pacjent  i  najświeższe  badanie  danego  materiału  nie  starsze  niż  okres 
powtórki zadeklarowany dla tego materiału).

Po  kliknięciu  lewym  przyciskiem  myszki  na  wybranym  badaniu  i  dodatkowym 
potwierdzeniu  chęci  wykonania  tej  czynności,  następuje  usunięcie  wszystkich  wprowadzonych 
dotychczas  do  tego  badania  informacji  dotyczących  wyniku  i  zastąpienie  ich  wynikami 
wcześniejszego badania.  Tak wprowadzony wynik  może być  przed zapisem nadal  edytowany i 
zmieniany wedle potrzeb. 

• zastosowanie fenotypu jako wzoru antybiogramu

Przy  odnotowywaniu  w  zakładce  „Wynik”  wyhodowanego  mikroorganizmu  istnieje 
możliwość  przypisania  mu  w  tym  momencie  fenotypu  (domyślnego  szablonu  antybiogramu 
określonego i  przypisanego do tego mikroorganizmu w module  „Administrator->Fenotypy”).  

Wybranie  na  liście  wyhodowanych  mikroorganizmów pozycji  z  przypisanym fenotypem 
powoduje uaktywnienie się przycisku  „Fenotyp”. Kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszki 
powoduje  wczytanie  na  listę  antybiogramu  domyślnych,  skojarzonych  z  danym  fenotypem, 
wzorców wrażliwości.  Program po wczytaniu fenotypu automatycznie przechodzi  w tryb  edycji 
pierwszej wrażliwości na liście wczytanych z fenotypu.

• użycie automatycznego przeliczania wyników ze strefy i/lub MIC na wynik słowny

Jeżeli  w  module  „Administrator->Strefa/MIC/wrażliwość”  zostaną  zadeklarowane 
wzorce przeliczników wyników strefy i MIC na interpretacje słowne wyniku (wrażliwy,  średnio 
wrażliwy lub oporny) i w oknie „Opcje” w sekcji  „strefa/MIC->wrażliwość” zostanie włączona 
opcja  „włącz  podpowiadanie”  program automatycznie  po wprowadzeniu  wyniku  w strefie  lub 
MIC  będzie  podpowiadał  wartość  słowną  wyniku  badania.  Podpowiadana  wartość  może  być 
ręcznie zmodyfikowana przed zapisem.
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6 Grupowe wprowadzanie wyników badań

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Wynik grupowy” powoduje otwarcie okna grupowego wydawania wyników badań.

Wynik można przypisać badaniom mającym status „W trakcie badania”. Aby je wyszukać 
należy podać minimum zakres dat pobrania materiału i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk 
„Szukaj”.
Aby przypisać wynik badaniom wynik musimy:

• zaznaczyć je na liście wyszukanych badań klikając lewym przyciskiem myszki na kwadraty 
przy numerze badania lub klikając przycisk „Zaznacz wszystkie”

• wybrać z listy wynik badania
• wybrać z listy osobę autoryzującą wynik

Dodatkowo możemy:
• w zakładce „Uwagi (dla wszystkich)” wprowadzić uwagi do badania które zostaną później 

wyświetlone w module „Badania” w zakładce „Uwagi” wszystkich wybranych badań 
w  zakładce  „Preparat  bezpośredni (dla  wszystkich)”  wprowadzić  opis  preparatu 
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bezpośredniego  który  zostanie  później  wyświetlony  w  module  „Badania”  w  zakładce 
„Preparat bezpośredni” wszystkich wybranych badań 

• w zakładce „Metodologia (tylko dla badania wybranego na górnej liście)” wprowadzić 
metody  użyte  do  badania  które  zostaną  później  wyświetlone  w  module  „Badania”  w 
zakładce „Metodologia”  tylko w badaniu wybranym aktualnie na liście wyszukanych 
(niezależnie czy zaznaczyliśmy go do wprowadzenia grupowego wyniku czy nie) 

• zaznaczyć opcję „Drukuj wyniki”  która spowoduje automatyczne wysłanie na domyślną 
drukarkę wydruków wszystkich badań którym przypisujemy teraz wynik 

• jeśli  laboratorium  posiada  kilka  wzorów  wyników  badań  to  na  prawo  od  znacznika 
drukowania  wyników  badań  dostępna  jest  rozwijana  lista  z  której  PRZED 
PRZYPISANIEM WYNIKU możemy dodatkowo wybrać jaki wzorzec ma być użyty do 
wydruku

Po  przygotowaniu  wszystkich  danych  do  zapisu  wyniku  klikamy  lewym  przyciskiem 

myszki na przycisk „Przypisz wynik wybranym badaniom”. Badania którym przypiszemy wynik 

znikną automatycznie z listy wyszukanych badań bez wyniku.

Jeśli  przypisaliśmy badaniom wynik  zapominając  włączyć  opcji  wydruku tych  wyników 

(domyślnie jest wyłączona) to możemy wydrukować je w module „Wydruk badań” dostępnym w 

oknie głównego menu programu.
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7 Grupowe udostępnianie wyników w formie elektronicznej

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Udostępniania wyników”  powoduje otwarcie okna grupowego udostępniania wyników badań. 
Tylko udostępnione badanie jest widoczne w module elektronicznego przeglądania wyników badań.

Udostępnić można badaniom mające wprowadzony wynik. Aby je wyszukać należy podać 
minimum zakres dat pobrania materiału i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk  „Szukaj”. 
Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszki na liście interesującego nas badania w prawej części 
okna możemy podejrzeć jego wynik. Możliwe jest wyszukiwanie i udostępnianie zarówno badań 
mikrobiologicznych jak i testów serologicznych.

Możliwe jest również, analogicznie jak w oknie „Badania” przeglądanie badań wybranego 
pacjenta w oknie zbiorczego zestawienia wyników badań. Aby otworzyć to okno klikamy lewym 
przyciskiem myszki przycisk „Historia wyników”.



Aby udostępnić badania należy:

• zaznaczyć je na liście klikając lewym przyciskiem myszki na kwadraty przy numerze badania 
lub klikając przycisk „Zaznacz wszystkie”

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Udostępnij”



8 Drukowanie wyników badań

Aby wydrukować wynik pojedynczego badania musimy:

• z menu głównego otworzyć moduł „Badania”

• w zakładce  „Wyszukiwanie”  wyszukać  interesujące  nas  badanie  i  otworzyć  je  klikając 

zaznaczając  je  lewym  przyciskiem  myszki  na  liście  wyszukanych  i  klikając  lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Pokaż” lub  klikając dwa razy lewym przyciskiem myszki 

na liście wyszukanych na badaniu które chcemy otworzyć

• po wczytaniu badania klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Drukuj” 

• jeśli laboratorium posiada wiele wzorów wydruków to z wyświetlonego dodatkowego menu 

wybieramy lewym przyciskiem myszki rodzaj wydruku

• jeśli chcemy wydrukować wydruk na drukarce innej niż domyślna lub gdy chcemy zmienić 

ustawienia drukarki przed wydrukiem to w oknie podglądu wydruku klikamy na lewą ikonę 

drukarki  (z  kluczem) i  w wyświetlonym  oknie  ustawień  (zależnym  od  typu  drukarki) 

wybieramy drukarkę i ustawiamy jej parametry wydruku

• aby wysłać wydruk do drukarki (tej która jest wybrana w oknie ustawień drukarki – jeśli nic  

nie  modyfikujemy jest  to  drukarka domyślna  ustawiona w systemie  Windows) w oknie 

podglądu wydruku klikamy na prawą ikonę drukarki (bez klucza)

• zamykamy okno podglądu wydruku klikając lewym przyciskiem myszki przycisk „Close” 

lub krzyżyk w prawym górnym rogu okna

W momencie wysłania wydruku do drukarki system odnotowuje ten fakt w bazie danych 

zapisując kto i kiedy (data i godzina) wysłał wydruk. Informacja ta jest później wyświetlana m.in. w 

zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania”, w oknie modułu „Wydruk badań”, itp.
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Możliwy jest  też  jednoczesny wydruk wielu wyników badań.  Kliknięcie,  w oknie menu 
głównego programu, lewym przyciskiem myszki na przycisk „Wydruk badań” powoduje otwarcie 
okna grupowego drukowania wyników badań.

Aby wydrukować badania musimy:

• podać min. zakres czasowy szukania badań

• jeśli  chcemy  wyszukać  badania  już  wcześniej  wydrukowane  musimy  zaznaczyć  lewym 

przyciskiem myszki opcję „Pokaż już wydrukowane”

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• zaznaczyć na liście klikając lewym przyciskiem myszki na krateczki przy badaniach które 

chcemy wydrukować

• jeśli laboratorium używa wielu wzorów wydruków możemy dodatkowo z rozwijanej listy 

wybrać typ szablonu wydruku który ma być użyty

• kliknąć lewym przyciski myszki przycisk „Drukuj badania”

Wydruk  wyników  badań  będzie  skierowany  bezpośrednio  na  drukarkę  domyślną  bez 

wykonywania przez system podglądu wydruku poszczególnych badań!
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9 Wyszukiwanie potencjalnie błędnych badań

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Badania z błędami”  powoduje otwarcie okna grupowego wyszukiwanie potencjalnie błędnych 
badań. Aby mieć dostęp do tego modułu użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – 
badania z błędami”.

Aby wyszukać potencjalnie błędne badania musimy:

• wybrać typ błędu jaki chcemy szukać

• tam gdzie to wymagane podać minimum zakres dat pobrania materiału 

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”. 

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybrane badanie spowoduje otwarcie 

okna  „Badania”  i  załadowanie  do  niego  wybranego  badania.  Następnie  możemy  w  oknie 

„Badania” wprowadzić do niego modyfikacje i zapisać poprawiony wynik.  Po zamknięciu okna 

„Badania” program wróci do okna „Badania z błędami”.

Szczególnym zestawieniem błędu jest wyszukiwanie pacjentów którzy są zapisani w bazie 

danych ale nie mają odnotowanych żadnych badań. Jeśli chcemy pozbyć się takich przypadków z 

bazy wykonujemy typ zestawienia „pacjenci bez badań”. Po wyszukaniu listy pacjentów możemy 

wybrać ich klikając lewym przyciskiem myszki na kwadratach przy pacjentach i następnie kliknąć 

lewym klawiszem myszki na przycisk „Usuń wybranych pacjentów bez badań”.  
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10 Badania epidemiologiczne

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Epidemiologia”  powoduje  otwarcie  okna  deklaracji  i  wprowadzania  wyników  badań 
epidemiologicznych.  Aby mieć  dostęp  do tego modułu  użytkownik  musi  posiadać  uprawnienie 
„menu główne – epidemiologia”.

10.1 Dodanie nowego badania

Aby zarejestrować nowe badanie należy w lewej sekcji okna podać:

• datę badania
• jednostkę zlecającą (ośrodek kosztu jednostki wewnętrznej lub kontrahenta zewnętrznego)
• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Po zadeklarowaniu badania należy w prawej górnej sekcji okna dodać do niego próbki. Próbkami 
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może być:

• materiał od pacjenta (klikając przycisk „Znajdź osobę” wybieramy wówczas pacjenta)
• dowolny inny opisowy materiał mogący być np. wymazem ze ściany (określamy wówczas 

miejsce pobrania i wprowadzamy szczegółowy opis do pola „Opis materiału”).

Do badania możemy dodać dowolną ilość próbek. Jeżeli łączymy wiele próbek w ramach 
jednego badania możemy, po wprowadzeniu wyniku badań poszczególnych próbek, wydrukować 
wszystkie te wyniki jako jeden zbiorczy wydruk wyniku całego badania.

10.2 Wprowadzanie i wydruk wyniku badania

Aby wprowadzić wynik badania próbki badania epidemiologicznego należy:

• w lewej sekcji okna wyszukać badanie do próbek którego chcemy wprowadzić wynik 
(wprowadzamy zakres czasowy szukania, podajemy ewentualnie kontrahenta lub jednostkę 
kierującą i klikamy przycisk ”Szukaj”)

• w prawej górnej części okna wybieramy z listy próbkę do której chcemy wprowadzić wynik 
badania

• wybieramy wartość pola „Wynik próbki”
• deklarujemy cenę badania
• w dolnej sekcji okna wybieramy mikroorganizm, określamy jego liczebność, ewentualnie 

wprowadzamy uwagę do szczepu i klikamy przycisk „Dodaj”
• powtarzamy czynność dla wszystkich próbek badania

Okno badań epidemiologicznych  umożliwia  wprowadzenie  ogólnych  danych  do wyniku 
badania. Po zarejestrowaniu próbki badania jest ono dostępne również w module  „Badania”.  Po 
jego  wyszukaniu  możemy  wprowadzić  do  niego  wynik  tak  jak  w  przypadku  badań 
bakteriologicznych.

Aby  wydrukować  zbiorczy  (zawierający  wyniki  wszystkich  próbek)  wynik  badania 
epidemiologicznego należy:

• w lewej sekcji okna wyszukać badanie do próbek którego chcemy wprowadzić wynik 
(wprowadzamy zakres czasowy szukania, podajemy ewentualnie kontrahenta lub jednostkę 
kierującą i klikamy przycisk ”Szukaj”)

• zaznaczyć na liście interesujące nas badanie
• kliknąć przycisk „Drukuj”

Możliwe  jest  również  wydrukowanie  wyników  pojedynczych  próbek  badania 
epidemiologicznego:

• wyszukać je w zakładce „Wyszukiwanie” okna „Badania”
• zaznaczyć na liście interesującą nas próbkę (badanie)
• kliknąć przycisk „Drukuj”
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11 Zestawienia

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Zestawienia” powoduje otwarcie okna zestawień. Aby mieć dostęp do tego modułu użytkownik 
musi  posiadać  uprawnienie  „menu  główne  –  zestawienia”.  W  przeciwieństwie  do  zakładki 
„Wyszukiwanie”  okna  „Badania”  umożliwiającego  tylko  wyszukiwanie  listy  badań  wg 
pojedynczych  wartości  filtrów,  w  tym  module  możliwe  jest  wykonywanie  różnorodnych 
ilościowych i wartościowych zestawień na podstawie różnorodnych filtrów wielowyboru.

11.1 Wykonywanie zestawień

Aby wykonać zestawienie należy w głównym oknie zestawień kliknąć lewym przyciskiem 

myszki na przycisk „Opcje”. Spowoduje to otwarcie okna opcji szczegółowych zestawienia.
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W  poszczególnych  zakładkach  możliwy  jest  wybór  opcji  dotyczących  zestawienia 

wybranego z rozwijanej listy „Typ zestawienia”. 

Aby szybko wybrać wszystkie pozycje listy słownika klikamy lewym przyciskiem myszki 

na  przycisk  „Zaznacz  wszystko”.  Aby  wyłączyć  wybór  wszystkich  pozycji  klikamy  lewym 

przyciskiem myszko na przycisk „Odznacz wszystko”.

Aby  przyśpieszyć  wybieranie  opcji  danego  typu  możliwe  jest  skorzystanie  z 

zadeklarowanych wcześniej grup pozycji słownika (patrz następny punkt instrukcji). Aby zaznaczyć 

na liście pozycje należące do danej grupy musimy wybrać tę grupę z rozwijanej listy i  kliknąć 

lewym przyciskiem myszki na przycisk „Zaznacz”. Aby odznaczyć na liście pozycje należące do 

danej grupy musimy wybrać tę grupę z rozwijanej listy i kliknąć lewym przyciskiem myszki na 

przycisk „Odznacz”.
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Możliwe jest wybranie do zaznaczania lub odznaczani wielu grup, jedna po drugiej.

Aby ułatwić  wyszukiwanie  na listach  filtrów zestawień poszukiwanej  wartości  słownika 

poniżej list znajdują się pola wyszukiwania. Wpisanie do tego pola początku nazwy poszukiwanej 

pozycji spowoduje ustawienie się listy słownika na linijce zaczynającej się od wpisanej wartości. 

Jeśli  chcemy przeskoczyć  do kolejnej  lub wcześniejszej  pozycji  listy  o takim samym początku 

nazwy to używamy z klawiatury przycisków strzałek „w górę” i „w dół”. Jeśli wpiszemy początek 

nazwy która nie istnieje na liście słownika to pole zmieni kolor na czerwony.

Aby wykonać zestawienia musimy min.:

• z rozwijanej listy ”Typ zestawienia” wybieramy lewym przyciskiem myszki rodzaj 

zestawienia które chcemy wykonać (wybór zestawienia powoduje ukrycie niepotrzebnych 

filtrów – pozostają widoczne tylko te które można użyć do wybranego zestawienia)

• podać zakres czasowy dat pobrania/rejestracji/wyniku/odprawy  materiału

• wybrać pozycje filtrów wymagane dla danego zestawienia (w przypadku braku wyboru 

wymaganych filtrów system upomni się o nie przed wykonaniem zestawienia)

• wykonać zestawienia klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk „Wylicz”

Po kliknięciu przycisku  „Wylicz”  system zamyka  automatycznie okno opcji  i  wyświetla 

wynik zapytania w głównym oknie modułu zestawień.

11.2 Operacje na wyniku zestawienia (sortowanie, zapis, itp.)

Po  wyświetleniu  wyniku  zestawienia  możliwe  są  różne  czynności  związane  z  wyświetlonym 

Wersja 4/2011 aktualizowana 10.10.2011 do wersji 1.4.0.0 systemu ProMIC 

Strona 46 / 110



wynikiem:

• klikając lewym przyciskiem myszki na nagłówek kolumny powodujemy sortowanie wyniku 

zestawienia  po tej  kolumnie;  ponowne kliknięcie  powoduje posortowanie  wyniku po tej 

kolumnie ale w odwrotnej kolejności (kierunek sortowania wyświetlany jest strzałkami w 

nagłówku)

• jeśli przed kliknięciem lewym przyciskiem myszki na nagłówku kolumny przytrzymamy 

przycisk  „SHIFT”  to  będziemy  mogli  włączać  sortowanie  wyniku  po  wielu  kolumnach 

naraz (każda z nich może być sortowana w innej kolejności, część rosnąco część malejąco, 

kolejność sortowania zależy od kolejności kliknięcia nagłówków i jest wyświetlana cyframi 

w nagłówku)

• po  kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszki  na  wybranej,  niewyszarzonej  linijce  wyniku 

zapytania  i  wybraniu  z  wyświetlonego  menu  opcji  „Posortuj  malejąco  niewyszarzone 

kolumny  wiersza”  wynik  zestawienia  zostanie  posortowany  malejąco  po  wybranym 

wierszu

• po  kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszki  na  wybranej,  niewyszarzonej  linijce  wyniku 

zapytania  i  wybraniu  z  wyświetlonego  menu  opcji  „Posortuj  rosnąco  niewyszarzone 

kolumny wiersza” wynik zestawienia zostanie posortowany rosnąco po wybranym wierszu

• klikając przyciski  „+” i  ”-” sekcji  „Wyszarz”  możemy zaznaczać  rzędy  i/lub   kolumny 

wyniku jako zawsze widoczne i nie podlegające sortowaniu (np. jeśli wyszarzymy dolną 

linijkę jako stopkę z sumami to kliknięcie na nagłówek tej kolumny posortuje wszystkie 

linijki  z  wyjątkiem nagłówka i  zaznaczonej  stopki)  –  możliwe  jest  włączanie  „+” i  „-” 

więcej niż jednej kolumny/rzędu wyszarzonego z danej strony wyniku zestawienia

• klikając lewym przyciskiem myszki przycisk „Zapisz opcje” możemy zapisać do pliku .txt 

opcje wykonania zestawienia (w przypadku dodatkowego zaznaczenia opcji „Pełne” system 

zapisuje  do  pliku  pełną  listę  wybranych  opcji  filtrów,  np.  pełną  listę  wybranych 

mikroorganizmów a nie określenie „wszystkie mikroorganizmy”) - jest to przydatne gdy w 
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przyszłości chcemy sprawdzić wg jakich ustawień filtrów wykonaliśmy dane zestawienie

• w przypadku  niektórych  zestawień  możliwe  jest  również  kliknięcie  przycisku  „Wylicz” 

wstawiającego do zestawienia dodatkowe kolumny z wyliczeniami procentowymi, np. ile 

procent wszystkich wyhodowanych w kale mikroorganizmów stanowi Escherischia colli

• po kliknięciu lewym przyciskiem myszki przycisku  „Zapisz XLS” wyświetlane jest okno 

opcji zapisu do pliku arkusza kalkulacyjnego całości wyniku zapytania (możliwy jest zapis 

do pliku csv lub xls nawet gdy na komputerze nie jest zainstalowany program Microsoft 

Excell)

• po kliknięciu lewym przyciskiem myszki przycisku „Wczytaj XLS” możliwe jest ponowne 

wczytanie do okna wyniku zestawień pliku arkusza kalkulacyjnego z wynikiem wcześniej 

zapisanego w nim zapytania

• po  kliknięciu  lewym  przyciskiem  myszki  przycisku  „Obrót  nagłówka”  nagłówki 

poszczególnych kolumn ustawiane są w pionie lub poziomie (pożyteczne przy drukowaniu 

wyniku zestawienia)

• po kliknięciu lewym przyciskiem myszki przycisku „Drukuj” wyświetlane jest okno opcji 

wydruku całości wyniku zapytania na domyślną drukarkę systemu Windows (możemy w 

nim zadeklarować nagłówki do wydruku)

• jeśli  nie   lewym przyciskiem myszki  opcję  „Podgląd wydruku„ to wydruk skierowany 

będzie bezpośrednio na drukarkę

• po  kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszki  na  wybranej,  niewyszarzonej  linijce  wyniku 

zapytania i wybraniu z wyświetlonego menu opcji „Usuń wiersz” wybrany wiersz zostanie 

usunięty z wyniku zestawienia (aby go przywrócić musimy ponownie wykonać zestawienie 

klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk „Wylicz”)

• po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wybranej, niewyszarzonej kolumnie wyniku 

zapytania  i  wybraniu  z  wyświetlonego  menu  opcji  „Usuń kolumnę”  wybrana  kolumna 

zostanie usunięta z wyniku zestawienia

• jeśli chcemy zapamiętać chwilowy stan wyniku zestawienia (np. jako zabezpieczenie przed 

usuwaniem kolumn, sortowaniem, itp.) to możemy kliknąć lewym przyciskiem myszki na 

przycisk „Zapisz migawkę” - spowoduje to skasowanie wcześniej zapisanej migawki !!!

Migawka nie jest trwałym zapisem i znika po wyłączeniu systemu ProMIC !!!

• jeśli  chcemy  przywrócić  ostatnio  zapisaną  migawkę  (np.  w  celu  cofnięcia  mylnie 

wprowadzonych  modyfikacji  wyniku)  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 
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„Przywróć migawkę” - spowoduje to skasowanie obecnego stanu wyniku zestawienia!!!

• po  zaznaczeniu  lewym  przyciskiem  myszki  dowolnego  zakresu  wyniku  zestawienia 

możliwe jest skopiowanie go kombinacją klawiszy  Ctrl+c  i  wklejenie tak skopiowanego 

wyniku do dowolnego arkusza kalkulacyjnego ( OpenOffice, Excell, itp. ) poprzez wybranie 

w nim lewym przyciskiem myszki komórki od której mają być wklejone dane i wciśnięcie 

kombinacji klawiszy Ctrl+v

• kliknięcie  przycisku  „Wylicz”  powoduje  ponowne  wykonanie  zestawienia  przy 

wykorzystaniu filtrów wybranych aktualnie w oknie „Opcje”

11.3 Deklarowanie grup słownikowych na potrzeby zestawień

W celu przyśpieszenia  wybierania zawartości  poszczególnych  filtrów zestawień możliwe 
jest generowanie stałych grup elementów poszczególnych filtrów (jednostki, materiały, antybiotyki) 
które mogą być  później używane do zaznaczania lub odznaczania całych grup pozycji  na liście 
poszczególnych filtrów.

Aby  wyświetlić  okno  deklarowania  grup  zestawień  w  oknie  „Opcje”  klikamy  lewym 
przyciskiem myszki na przycisk „Definiowanie grup”.

W oknie deklaracji grup zestawień wybieramy z listy „Typ edytowanej grupy” jaką grupę 
chcemy  utworzyć  lub  modyfikować  (grupy  antybiotyków,  mikroorganizmów,  materiałów  czy 
ośrodków kosztów).  W liście  w lewej  części  okna znajdują się już zadeklarowane nazwy grup 
wybranego typu. W liście w środkowej części okna znajduje się lista pozycji grupy wybranej w 
lewej części okna. W liście w prawej części okna znajduje się lista słownika wybranego typu.

Aby utworzyć nową grupę musimy:
• z  listy  „Typ edytowanej grupy”  wybrać  lewym przyciskiem myszki  typ  który chcemy 

deklarować
• w polu „Nazwa grupy”u wpisujemy nazwę tworzonej grupy  (nazwy w ramach typu grup 
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nie mogą się powtarzać)
• klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy element do utworzonej grupy musimy:
• z  listy  „Typ  edytowanej  grupy”  wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  typ  grupy  której 

elementy chcemy deklarować
• wybrać lewym przyciskiem myszki grupę której chcemy dodać element
• wybrać lewym przyciskiem myszki z listy słownikowej w prawej części okna pozycję którą 

chcemy dodać do grupy i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „←” lub kliknąć dwa 
razy lewym przyciskiem myszki na pozycji słownikowej którą chcemy dodać do grupy – 
spowoduje  to  pojawienie  się  jej  w środkowej  liście  elementów grupy i  zniknięcie  jej  z 
prawej listy słownikowej

Aby usunąć element utworzonej grupy musimy:
• z  listy  „Typ  edytowanej  grupy”  wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  typ  grupy  której 

elementy chcemy modyfikować
• wybrać lewym przyciskiem myszki grupę której chcemy zabrać element
• wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  z  listy  elementów  grupy  w  środkowej  części  okna 

pozycję którą chcemy usunąć z grupy i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „->” 
lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na elemencie grupy który chcemy usunąć z 
grupy – spowoduje to zniknięcie jej ze środkowej listy elementów grupy i pojawienie się jej 
w prawej liście słownikowej

Aby deklarować grupy ośrodków kosztu należy najpierw wypełnić znajdujące się w prawym 
górnym rogu pola dat od do i kliknąć przycisk „Ośrodki kosztu za okres”.
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12 Grupy ryzyka – pacjenci ze szczepami wysokoopornymi

Jeżeli  system  ProMIC  podłączony  jest  do  szpitalnej  bazy  ruchu  chorych  możliwe  jest 
wyszukiwanie w niej  pacjentów u których odnotowano kiedykolwiek w wyniku badania szczep 
wysokooporny  (ESBL,  MRSA,  itp.).  Aby  uruchomić  moduł  wyszukiwania  takich  pacjentów 
klikamy lewym przyciskiem myszki w menu głównym programu na przycisk  „Grupy ryzyka”. 
Aby mieć dostęp do tego modułu użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – grupa 
ryzyka”.

Okno  umożliwia  wyszukanie  pacjentów  ze  szczepami  wysokoopornymi  przyjętych  do 

szpitala w podanym zakresie czasu lub aktualnie w nim leżących. Aby ich wyszukać trzeba podać 

zakres  czasowy  (przy  wyszukiwaniu  pacjentów  przyjmowanych)  i  kliknąć  lewym  przyciskiem 

myszki na przycisk „Szukaj”.

Aby obejrzeć szczegóły ruchu chorych i wyników badań pacjenta należy wybrać na liście 
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lewym przyciskiem myszki interesującego nas pacjenta i kliknąć przycisk „Pokaż”. Spowoduje to 

załadowanie danych szczegółowych do zakładki „Pacjent”.
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Po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na poszczególne hospitalizacje wyświetlany jest 

ruch międzyoddziałowy w ramach danej hospitalizacji.

W dolnej części okna wyświetlane są badania pacjenta. Na czerwono oznaczone są badania 

w  których  pojawiły  się  szczepy  wysokooporne  których  typ  wyświetlony  jest  w  kolumnie 

„Alarmowy”. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranym badaniu powoduje 

otwarcie okna „Badania” i załadowanie do niego wyniku wybranego badania. Zamknięcie modułu 

„Badania” powoduje powrót do modułu „Grupy ryzyka”
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13 Konsultacje

13.1 Ewidencja konsultacji

Klikając  w  głównym  menu  programu  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 
„Konsultacje” otwieramy okno ewidencji udzielanych konsultacji mikrobiologicznych. Aby mieć 
dostęp do tego modułu użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – konsultacje”.

W zakładce „Szukanie” możliwe jest wyszukiwanie udzielonych konsultacji. Możliwe jest 
wyszukiwanie  po  dowolnej  kombinacji  filtrów  wyszukiwania.  Po  wypełnieniu  filtrów  klikamy 
lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”.

Po  wybraniu  na  liście  lewym  przyciskiem  myszki  możliwe  jest  usunięcie  odnotowanej 
konsultacji klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk „Usuń”.

Aby   podejrzeć   szczegółowy   opis   konsultacji   wybieramy   na   liście   interesującą 
konsultację i klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Pokaż”. Powoduje to załadowanie 
opisu konsultacji do zakładek „Konsultacja” i „Skojarzone badania”.
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Aby  wydrukować  opis  konsultacji  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 
„Wydruk”.

W ramach opisu możliwe jest określenie m.in.:
• typu konsultacji (telefoniczna, przyłóżkowa, itp.)

• jednostki i lekarza kierującego

• opisu choroby (dołączanego do wydruku konsultacji jeżeli zaznaczymy znacznik „Drukuj”)

• opisu konsultacji

• zaleceń

Oprócz  opisu  konsultacji  możliwe  jest  również  oznaczenie  zakresu  odnotowanych  w 
systemie wyników badań pacjenta na podstawie których udzielono konsultacji.  Lista wybranych 
badań z wynikami jest dołączana do wydruku konsultacji.

Aby rozpocząć  wprowadzanie  nowej  konsultacji  klikamy lewym przyciskiem myszki  na 
przycisk „Nowa konsultacja”.
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13.2 Zestawienia wykonanych konsultacji

W  zakładce  „Skojarzone  badania”  okna  „Konsultacje”  możliwe  jest  wykonywanie 

raportów ilościowych udzielonych konsultacji. Dostępne są dwa typy zestawień: ilościowe i lista 

konsultacji. 

Aby wykonać zestawienie określamy:

• typ zestawienia

• zakres czasowy

• listę konsultantów (zaznaczamy lewym przyciskiem myszki kwadraty na liście w prawym 

górnym rogu okna)

• możemy dodatkowo wybrać typ konsultacji

Po  określeniu  filtrów  wyszukiwania  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Szukaj”. Jeżeli typem zestawienia jest lista konsultacji to wybranie z listy konsultacji i kliknięcie 

lewym przyciskiem myszki na przycisk  „Pokaż”  powoduje załadowanie danych szczegółowych 

konsultacji do zakładek „Konsultacja” i „Skojarzone badania”.
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14 Administrator

Klikając  w  głównym  menu  programu  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Administrator” otwieramy okno zmiany ustawień programu i edycji słowników programu.  Aby 

mieć  dostęp  do  tego  modułu  użytkownik  musi  posiadać  uprawnienie  „menu  główne  – 

administracja”.

14.1 Tworzenie użytkowników, zmiana hasła, uprawnienia

W lewej części zakładki „Użytkownicy” znajduje się lista istniejących już użytkowników. 

Po wybraniu na liście lewym przyciskiem myszki użytkownika w zakładce „Info” wyświetlane są 

skrócone  informacje  o  użytkowniku:  nazwisko  i  imię,  login,  do  kiedy  ważne  jest  konto 

użytkownika i do wyników jakich  jednostek ma on dostęp drogą elektroniczną.

Aby utworzyć nowego użytkownika musimy:

• w górnej części zakładki „Tworzenie” wyszukujemy osobę dla której chcemy złożyć konto 

użytkownika (jeśli wyszukana osoba ma już wypełnioną kolumnę „Login” oznacza to że 

posiada już konto w systemie)

• jeśli wyszukało się więcej osób to zaznaczamy na liście lewym przyciskiem myszki której 

osobie chcemy założyć konto

• jeśli  nie  wyszukała  się  żadna  osoba  musimy  najpierw  założyć  ją  w  bazie  danych 

wypełniając pola „Nazwisko” i „Imię” i klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk 

„Dodaj”

• jeśli  chcemy zmodyfikować dane wyszukanej  osoby  to zaznaczamy ją na liście  lewym 

przyciskiem myszki i klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub klikamy 
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dwa  razy  lewym  przyciskiem  myszki  na  liście  na  osobę  którą  chcemy  edytować  a  po 

zmodyfikowaniu jej  danych klikamy lewym przyciskiem myszki  przycisk „Popraw” lub 

wychodzimy  z  trybu  edycji  bez  zatwierdzania  wprowadzonych  zmian  klikając  lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Anuluj”

• po wybraniu użytkownika  wypełniamy pola „Użytkownik” (login),  „Hasło” i  „Powtórz 

hasło”  (identycznie  jak  w  polu  hasło)  i  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk 

„Dodaj”

W systemie ProMIC nie ma możliwości usuwania użytkowników. Możemy tylko wyłączać i 

włączać aktywność już założonego konta. 

Aby wyłączyć użytkownika musimy:

• wybrać go lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• uzupełnić w sekcji „Data zamknięcia konta” pole „Aktywny do” będące ostatnim dniem w 

którym dane konto będzie  aktywne  (wyłączone  zostanie  dopiero  następnego dnia  po tej 

dacie)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Ustaw”

Aby ponownie włączyć użytkownika któremu wyłączyliśmy wcześniej konto musimy:

• wybrać go lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• wyczyścić w sekcji „Data zamknięcia konta” pole „Aktywny do” (musi być puste)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Ustaw”
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Jeśli chcemy zmienić użytkownikowi hasło to musimy:

• wybrać go lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• wypełnić nowym hasłem pola „Hasło” i „Powtórz hasło” (identycznie jak w polu hasło) 

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Zmień hasło”

Nowo  utworzony  użytkownik  nie  posiada  żadnych  uprawnień  w  systemie  i  nie  może 

dokonywać  w  nim  żadnych  czynności.   Każdy  użytkownik  może  posiadać  inną  kombinację 

uprawnień.

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia musimy:

• wybrać go lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• włączyć zakładkę „Uprawnienia”

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na kwadraty przy uprawnieniach które chcemy nadać

Aby przyśpieszyć proces nadawania uprawnień można stworzyć własne grupy uprawnień i 

nadawać je użytkownikom. W zakładce „Deklaracja grup uprawnień” możliwe jest deklarowanie 

grup uprawnień które później mogą być użyte do nadawania uprawnień użytkownikom.
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Aby stworzyć grupę uprawnień musimy:

• włączyć zakładkę „Deklaracja grup uprawnień”

• wpisać w  pole nazwę nowej grupy i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj 

grupę” 

• wybrać lewym przyciskiem myszki na liście grupę którą chcemy definiować

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na kwadraty przy uprawnieniach które chcemy nadać 

edytowanej grupie

Aby użyć zadeklarowaną grupę jako wzorzec do nadawania uprawnień użytkownikowi musimy:
• wybrać użytkownika lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• włączyć zakładkę „Uprawnienia”

• wybrać z rozwijanej listy poniżej listy uprawnień jaką grupę wzorców uprawnień chcemy 

przypisać wybranemu użytkownikowi

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Użyj wzorca”

• jeśli chcemy nadać uprawnienia kolejnej grupy wybieramy jąi ponownie klikamy lewym 
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przyciskiem myszki przycisk „Użyj wzorca”

14.2  Deklarowanie  użytkownikom  dostępu  do  wyników  badań  udostępnianych  drogą 

elektroniczną

Aby osoby mogły korzystać z programu udostępniającego elektronicznie wyniki badań z 

systemu ProMIC musimy:

• w zakładce „Tworzenie” założyć danej osobie użytkownika (login i hasło)

• wybrać użytkownika lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• w zakładce „Wyniki – dostęp” zaznaczyć wyniki których kontrahentów (górna lista)  lub 

których  zleceniodawców  wewnętrznych  (dolna  lista)  wybrany  użytkownik  będzie  mógł 

widzieć w programie udostępniającym wyniki badań

Aby cofnąć użytkownikowi dostęp do wyników badań musimy:

• wybrać użytkownika lewym przyciskiem myszki na liście z lewej strony okna

• w zakładce „Wyniki – dostęp” odznaczyć wyniki których kontrahentów (górna lista)  lub 

których zleceniodawców wewnętrznych (dolna lista) wybrany użytkownik nie będzie mógł 

już widzieć w programie udostępniającym wyniki badań
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14.3 Kontrahenci, ich jednostki i ośrodki kosztu

W   zakładce   „Kontrahenci”  możliwe  jest  deklarowanie  kontrahentów  laboratorium 
widocznych na listach kierujących w różnych oknach systemu.

Aby dodać nowego kontrahenta musimy:

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”
• w otwartym oknie w zakładce „Dane podstawowe” wypełnić min. pola „Nazwa”, „Skrót” i 

„REGON”

Dodatkowo możemy:
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• podać dowolną ilość adresów kontrahenta

• podać dowolną ilość sposobów kontaktu

Aby  zapisać  do  bazy  danych  nowego  kontrahenta  w  otwartym  oknie  kliknąć  lewym 
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przyciskiem myszki przycisk „Zapisz”

Jeżeli  po  wyszukanie  kontrahentów  w zakładce  „Kontrahenci”  okna  „Administrator” 
wybierzemy  w  górnej  liście  interesującego  nas  kontrahenta  i  klikniemy  przycisk  „Pokaż”  to 
otworzy nam się  okno  „Podmiot gospodarczy”  z wczytanymi  danymi  wybranego kontrahenta 
umożliwiając edycję tych danych. Wprowadzone w oknie  „Podmiot gospodarczy”  modyfikacje 
zatwierdzamy klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk „Zapisz”.

Aby przypisać kontrahentowi ośrodki kosztu musimy:
• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „Ośrodki 

kosztu”

• z  listy  „Kontrahent”  wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  kontrahenta  któremu  chcemy 

dodać ośrodek kosztu

• podać numer konta księgowego (widoczny w zestawieniach i na listach)

• podać nazwę ośrodka kosztu (widoczny w zestawieniach i na listach)

• podać skrót nazwy (widoczny w zestawieniach i na listach)

• podać zakres dat obowiązywania ośrodka kosztu

• podać w polu „Sort” kolejność na listach ośrodków kosztu i w zestawienaich

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować ośrodek kosztu musimy:
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• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „Ośrodki 

kosztu”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki ośrodek kosztu który chcemy edytować i kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na ośrodek kosztu który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól 

powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć ośrodek kosztu z systemu musimy:

• w zakładce „Ośrodki kosztu” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki ośrodek kosztu który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”
Aby przypisać kontrahentowi jednostki wewnętrzne musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Jednostki wewnętrzne”

• z  listy  „Kontrahent”  wybrać  lewym  przyciskiem  myszki  kontrahenta  któremu  chcemy 

dodać jednostkę

• podać nazwę jednostki (widoczna w oknie „Rejestracja” i na wydrukach wyników)

• podać zakres dat obowiązywania jednostki

• podać w polu „Sort” kolejność na listach ośrodków kosztu i w zestawieniach

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”
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Aby zmodyfikować jednostkę musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Jednostki wewnętrzne”

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  jednostkę  którą  chcemy  edytować  i  kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na jednostkę którą chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól 

powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć jednostkę z systemu musimy:

• w  zakładce  „Jednostki  wewnętrzne”  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki jednostkę którą chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

14.4 Cenniki

W  zakładce  „Cenniki”  możliwe  jest  wprowadzanie  i  edytowanie  cenników  badań 
mikrobiologicznych,  szybkich  testów  diagnostycznych  i  metod  badań.  System  umożliwia 
deklarowanie osobnych cenników dla każdego kontrahenta instytucjonalnego i osobnych cenników 
dla płatności własnych pacjenta. Możliwe  jest  zadeklarowanie  uniwersalnego  cennika  dla 
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wszystkich  kontrahentów  obcych  i  dodatkowo  szczegółowych  cenników  dla  wybranych 
kontrahentów.

Logika szukania ceny przez system ProMIC:

• jeśli istnieje cennik szczegółowy dla kontrahenta pobierz cenę z tego cennika

• jeśli nie istnieje cennik szczegółowy pobierz cenę z cennika uniwersalnego kontrahenta 

obcego

• jeśli nie istnieje pozycja cennika ani w cenniku szczegółowym ani w cenniku uniwersalnym 

dla kontrahenta obcego to użyj ceny 0.00 PLN

W  górnej  części  okna  znajduje  się  lista  kontrahentów  zadeklarowanych  w  zakładce 

„Kontrahent”  powiększona o pozycje  „Pacjent”  i  „Domyślny kontrahent obcy”.  W zakładce 

„Mikrobiologia  -  materiał”  wyświetlone  są  podstawowe  ceny  badań  mikrobiologicznych  (na 

zielono oznaczone są ceny aktualne na dzień dzisiejszy). W zakładce „Mikrobiologia - metody” 

wyświetlone  są  ceny  metod  wykonania  badań  mikrobiologicznych  i  epidemiologicznych.  W 

zakładce „Testy serologiczne” wyświetlone są ceny szybkich testów diagnostycznych 

Domyślnie program wyświetla wszystkie ceny kiedykolwiek wprowadzone do systemu dla 

wybranego kontrahenta, zarówno aktualne (zielone) jak i nieaktualne (białe). Jeśli chcemy zobaczyć 
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tylko ceny aktualne na wybrany dzień (np. na dzisiaj) wprowadzamy interesującą nas datę w pole 

„Stan na dzień” i klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”.

Aby dodać nową cenę musimy:
• wybrać z górnej listy kontrahenta

• wybrać dolną zakładkę zależną od tego jakiego typu cenę chcemy wprowadzić

• wybrać pozycję z listy „Materiał” (dla podstawowych cen badań posiewowych), „Metoda 

badania” (dla badań posiewowych) lub „Serologia” (dla testów diagnostycznych)

• wypełnić pole „Cena” (używając kropki jako znaku rozdzielenia złotówek i groszy)

• wprowadzamy w pola „Obowiązuje od do” zakres czasowy obowiązywania tej ceny 

(możliwe jest wprowadzanie cen w przyszłość, system automatycznie zacznie je używać po 

osiągnięciu tej daty, jeżeli nie znamy końca okresu obowiązywania ceny sugerowane jest 

podawanie daty 31-12-9999)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejącą cenę musimy:

• wybrać z górnej listy kontrahenta

• wybrać dolną zakładkę zależną od tego jakiego typu cenę chcemy wprowadzić
• dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycji  którą  chcemy  modyfikować 

(dane zostaną przepisane do pól edycyjnych powyżej)
• zmodyfikować cenę i/lub okres obowiązywania

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Popraw”
• jeżeli chcemy wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian klikamy 

przycisk „Anuluj”

Jeśli posiadamy wprowadzoną cenę z datą obowiązywania w przyszłości, np. 31-12-9999, 

i chcemy od określonego dnia zmienić tą cenę na nową, to musimy:

• wybrać z górnej listy kontrahenta

• wybrać dolną zakładkę zależną od tego jakiego typu cenę chcemy wprowadzić

• zaznaczyć lewym przyciskiem myszko cenę którą chcemy zmienić

• w polu „Nowa cena” poniżej listy cennika wprowadzić nową cenę 
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• w polu „Obowiązuje  od” wprowadzić  datę  od kiedy ma  obowiązywać  (pierwszy dzień 

obowiązywania nowej ceny, stara zostanie zamknięta z datą o jeden dzień wcześniejszą) 

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Ustaw nową cenę”

Jest ważne aby w przypadku zmiany cen lub w przypadku końca ważności ich obowiązywania 
nie  usuwać  starej  ceny!  Spowodowałoby  to  złe  działanie  zestawień  kosztowych  przy 
wykonywaniu zestawień za okresy historyczne. 

14.5 Przeliczniki strefa/MIC/wynik słowny

W  zakładce  „Strefa/MIC/Wrażliwość”  możemy  deklarować  automatyczne  przeliczniki 
wyników podawanych w strefie lub MIC na słowne określenia wyników wrażliwości (wrażliwy, 
średnio wrażliwy, oporny). Po włączeniu w oknie „Opcje” okna „Badania” opcji podpowiadania 
wyniku  system  ProMIC  będzie  wykorzystywał  wzorce  przeliczników  zadeklarowane  w  tej 
zakładce.

Wersja 4/2011 aktualizowana 10.10.2011 do wersji 1.4.0.0 systemu ProMIC 

Strona 69 / 110



W zakładce  „Grupy wzorców”  możemy zadeklarować wzorce przelicznika które potem 
mogą  nam  posłużyć  w  zakładce  „Przypisywanie  wzorców”  do  szybkiego  przypisania  tych 
wzorców poszczególnym mikroorganizmom.

Aby utworzyć nowy wzorzec przelicznika:

• wprowadzamy jego nazwę do pola „Nazwa wzorca” (nazwy nie mogą się powtarzać)

• klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Dodaj”.

Aby poprawić nazwę wzorca:

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po lewej stronie okna wzorzec któremu 
chcemy zmienić nazwę

• wprowadzamy w pole „Nazwa wzorca” nową nazwę

• klikamy przycisk „Popraw”
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Aby usunąć wzorzec (usunięcie wzorca nie powoduje usunięcia wprowadzonych na jego 
podstawie przeliczników przypisanych poszczególnym mikroorganizmom):

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po lewej stronie okna wzorzec który chcemy 
usunąć

• klikamy przycisk „Usuń”

Aby dodać element wzorca:

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po lewej stronie okna wzorzec któremu 
chcemy dodać nowy element

• z listy „Antybiotyk” wybieramy antybiotyk

• w polach „Strefa od do” wprowadzamy zakres wyniku strefy

• w polach „MIC od do” wprowadzamy zakres wyniku MIC
• z listy „Wrażliwość” wybieramy wynik wrażliwości na jaki ma być przeliczony zakres 

wyników stref i MIC podany w polach powyżej
• klikamy przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować element wzorca:

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po lewej stronie okna wzorzec któremu 
chcemy zmienić element

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po prawej stronie okna element który 
chcemy zmienić

• z listy „Antybiotyk” wybieramy antybiotyk

• w polach „Strefa od do” wprowadzamy zakres wyniku strefy

• w polach „MIC od do” wprowadzamy zakres wyniku MIC
• z listy „Wrażliwość” wybieramy wynik wrażliwości na jaki ma być przeliczony zakres 

wyników stref i MIC podany w polach powyżej
• klikamy przycisk „Popraw”

Aby usunąć element wzorca:

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po lewej stronie okna wzorzec któremu 
chcemy zmienić element

• zaznaczamy lewym przyciskiem myszki na liście po prawej stronie okna element który 
chcemy usunąć

• klikamy przycisk „Usuń”

W  zakładce  „Przypisywanie  wzorców”  przypisujemy  wybranym  mikroorganizmom 
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przeliczniki wyników strefa i/lub MIC na słowne określenie wrażliwości.

Dodając  przeliczniki  możemy  używać  wzorców  deklarowanych  w  zakładce  „Grupy 
wzorców. Aby to zrobić musimy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy przypisać przeliczniki

• z listy „Wzorce” wybrać wzorzec który chcemy użyć

• lewym przyciskiem myszki kliknąć przycisk „Użyj wzorca”
• w razie potrzeby zmodyfikować wczytane wartości przeliczników

Aby ręcznie (bez użycia grup wzorców) dodać mikroorganizmowi przelicznik strefy na wrażliwość 
należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy przypisać przeliczniki

• z listy „Antybiotyk” wybrać antybiotyk któremu chcemy dodać przelicznik

• z listy „Wrażliwość” wybrać wynik słowny wrażliwości na który ma być zmieniany podany 
zakres strefy
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• w sekcji „Przelicznik stref na wrażliwość” wypełnić zakres wartości „Strefa od do” 
(zakresy wartości nie mogą nakładać się na siebie w ramach tego samego mikroorganizmu i 
antybiotyku)

• lewym przyciskiem myszki kliknąć w sekcji „Przelicznik stref na wrażliwość” przycisk 
„Dodaj”

Aby usunąć przelicznik strefy na wrażliwość należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy usunąć przeliczniki

• wybrać w sekcji „Przelicznik stref na wrażliwość” z listy przeliczników element który 
chcemy usunąć

• lewym przyciskiem myszki kliknąć w sekcji „Przelicznik stref na wrażliwość” przycisk 
„Usuń”

Aby ręcznie (bez użycia grup wzorców) dodać mikroorganizmowi przelicznik MIC na wrażliwość 
należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy przypisać przeliczniki

• z listy „Antybiotyk” wybrać antybiotyk któremu chcemy dodać przelicznik

• z listy „Wrażliwość” wybrać wynik słowny wrażliwości na który ma być zmieniany podany 
zakres strefy

• w sekcji „Przelicznik MIC na wrażliwość” wypełnić zakres wartości „MIC od do” (zakresy 
wartości  nie  mogą  nakładać  się  na  siebie  w  ramach  tego  samego  mikroorganizmu  i 
antybiotyku)

• lewym przyciskiem myszki kliknąć w sekcji „Przelicznik stref na wrażliwość” przycisk 
„Dodaj”

Aby usunąć przelicznik MIC na wrażliwość należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy usunąć przeliczniki

• wybrać w sekcji „Przelicznik MIC na wrażliwość” z listy przeliczników element który 
chcemy usunąć

• lewym przyciskiem myszki kliknąć w sekcji „Przelicznik MIC na wrażliwość” przycisk 
„Usuń”

Wprowadzone wartości przelicznika działają natychmiast po ich dodaniu. Usuwanie całych 
grup  wzorców  lub  ich  elementów  jak  również  usuwanie  lub  modyfikacja  przypisanych 
mikroorganizmom przeliczników nie powoduje żadnych zmian w antybiogramach wyników badań 
do wprowadzenia których użyto tych przeliczników.

14.6 Fenotypy (szablony antybiogramów)

W  zakładce  „Fenotypy”  możemy  deklarować  wzorce  antybiogramów.  W  zakładce 
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„Wynik”  okna  „Badania”  przy odnotowaniu  wyhodowanego  mikroorganizmu system ProMIC 

będzie  umożliwiał  przypisanie  mikroorganizmowi  fenotypu  (wzorca)  zadeklarowanego  w  tej 

zakładce.  Przy  wprowadzaniu  antybiogramu  użytkownik  będzie  mógł  jednym  przyciśnięciem 

przycisku  „Fenotyp”  wprowadzić  (i  ewentualnie  dalej  edytować)  wzorzec  wyniku  (listę 

wrażliwości na poszczególne antybiotyki) jako antybiogram do opisywanego mikroorganizmu.

Aby móc korzystać z fenotypów musimy:

• zadeklarować fenotyp

• przypisać do fenotypu antybiotyki i ewentualnie ich wrażliwości

• przypisać fenotyp do wybranych mikroorganizmów

Aby dodać nowy fenotyp musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Fenotypy”  i  w  niej  zakładkę 

„Deklarowanie fenotypów”

• w polu ”Fenotyp” wprowadzić nazwę nowego fenotypu (nazwy nie mogą się powtarzać)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmienić nazwę fenotypu musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Fenotypy”  i  w  niej  zakładkę 

„Deklarowanie fenotypów”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki fenotyp którego nazwę chcemy modyfikować i 

kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Edytuj”  lub  kliknąć  dwa  razy  lewym 

przyciskiem  myszki  na  liście  na  antybiotyk  który  chcemy  edytować  –  dane  zostaną 

przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować nazwę w polu „Fenotyp”

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 
lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj”  jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć materiał z systemu musimy:

• otworzyć zakładkę „Deklarowanie fenotypów”
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• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki fenotyp który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Aby dodać nowy element fenotypu (antybiotyk) należy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Fenotypy”  i  w  niej  zakładkę 

„Deklarowanie fenotypów”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki fenotyp któremu chcemy dodać nowy element
• z listy „Antybiotyk” wybrać antybiotyk
• z listy „Wrażliwość” wybrać wynik wrażliwości

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby poprawić element fenotypu należy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Fenotypy”  i  w  niej  zakładkę 

„Deklarowanie fenotypów”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki fenotyp któremu chcemy zmienić element

• wybrać z listy elementów fenotypu antybiotyk który chcemy zmienić

• z listy „Antybiotyk” wybrać antybiotyk
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• z listy „Wrażliwość” wybrać wynik wrażliwości

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Popraw”

Aby usunąć pojedynczy element fenotypu należy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Fenotypy”  i  w  niej  zakładkę 

„Deklarowanie fenotypów”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki fenotyp któremu chcemy usunąć element

• wybrać z listy elementów fenotypu antybiotyk który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Jeżeli  mamy  już  zadeklarowane  fenotypy  możemy  zacząć  przypisywać  je  do 

poszczególnych mikroorganizmów. Mikroorganizmy mogą nie mieć przypisanych fenotypów lub 

mieć  ich  wiele.  Mogą również istnieć  fenotypy stworzone ale  nie  przypisane  do jakichkolwiek 

mikroorganizmów.

Aby dodać mikroorganizmowi przypisanie fenotypu należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy przypisać fenotyp

• z listy „Fenotyp” wybrać fenotyp który chcemy przypisać

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „1 Dodaj”

Aby usunąć mikroorganizmu przypisanie fenotypu należy:

• z listy „Mikroorganizm” wybrać mikroorganizm któremu chcemy przypisać fenotyp

• lewym przyciskiem myszki wybrać z listy przypisanych już fenotypów ten którego 
przypisanie chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „2 Usuń”

Usuwanie całych fenotypów lub ich elementów jak również usuwanie przypisań fenotypów 
do  mikroorganizmów  nie  powoduje  żadnych  zmian  w  antybiogramach  wyników  badań  do 
wprowadzenia których użyto tych fenotypów.
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14.7  Deklarowanie  szybkich  testów  diagnostycznych  i  konfiguracja  analizatorów  do  ich 

zlecania

Aby zadeklarować nowy test diagnostyczny musimy:

• otworzyć moduł „Administrator” a w nim zakładkę „Słowniki” i w niej zakładkę „Szybkie 

testy” 

• podać nazwę badania (widoczna na wydrukach)

• podać skrót (widoczny w systemie na listach i w zestawieniach)

•  w polu „Uwagi” możemy podać zakres wartości referencyjnych

• w polu  „Jednostka”  możemy  wybrać  jaką  jednostkę  system  automatycznie  dołączy  do 

wyniku liczebnościowego na wydruku

• w polu „Sort” możemy zadeklarować kolejność testów na ich listach i na wyniku

• jeśli będziemy zlecać badanie do analizatorów to w polach „Nazwa w aparacie” i „Skrót w 

aparacie” musimy podać nazwy identycznie jak wyświetla je aparat w swoich ustawieniach 

(zależne od aparatu)

• klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Dodaj”

Zadeklarowanie badania nie oznacza jeszcze że jest ono dostępne w systemie!

Aby badanie stało się dostępne w modułach „Rejestracja” i „Badania” musimy:

• w zakładce „Szybkie testy” kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”
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• wybrać badanie lewym przyciskiem myszki z listy szybkich testów

• poniżej listy badań zaznaczyć opcję „Jest wynik” gdy badanie ma mieć wynik jakościowy i 

w liście poniżej znacznika zaznaczyć lewym przyciskiem myszki krateczki przy rodzajach 

wyników które mają być dostępne przy wprowadzaniu wyniku tego testu

• poniżej  listy badań zaznaczyć  opcję „Jest liczebność” gdy badanie ma mieć możliwość 

wprowadzenia wyniku ilościowego

• na  liście  pośrodku  dolnej  części  okna  musimy zaznaczyć  lewym  przyciskiem  myszki 

krateczki  przy  rodzajach  materiałów z  których  można  wykonać  to  badanie  (to  warunek 

konieczny pojawienia się testu w oknie „Rejestracja”) - aby materiał był dostępny na liście 

musi mieć zaznaczone w „Administrator->Słowniki->Materiały”  opcję „Szybkie testy”

• jeśli test ma być zlecany na analizatory to na liście w prawej dolnej części okna musimy 

zaznaczyć klikając lewym przyciskiem myszki na kratki przy analizatorach na których może 

być wykonywany

Aby zmodyfikować istniejący już szybki test diagnostyczny musimy:

• w zakładce „Szybkie testy” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na liście na test który chcemy edytować – dane 

zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw”

Aby zmodyfikować informacje  dotyczącą  wszystkich  pól  poniżej  listy  testów wystarczy 

tylko zaznaczyć lewym przyciskiem myszki dany test na liście (podświetli się na żółto) i klikać 

lewym przyciskiem myszki na poszczególnych listach poniżej – system od razu wprowadzi zmiany 

Wersja 4/2011 aktualizowana 10.10.2011 do wersji 1.4.0.0 systemu ProMIC 

Strona 78 / 110



do definicji testów

Aby usunąć z systemu szybki test diagnostyczny musimy:

• w zakładce „Szybkie testy” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki materiał który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Jeśli w definicji szybkiego testu diagnostycznego chcemy „przenieść” go na inny aparat to musimy:

• w zakładce „Szybkie testy” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki materiał który chcemy „przenieść”

• na  liście  w  prawej  dolnej  części  okna  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  na  którym 

aparacie ma być wykonywany

• następnie  musimy kliknąć  dwa razy  lewym przyciskiem myszki  na liście  na  test  który 

chcemy przenieść – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmieniamy zawartość pól „Nazwa w aparacie” i „Skrót w aparacie” i podajemy nazwy 

identycznie jak wyświetla je w swoich ustawieniach aparat  do którego chcemy przenieść 

wykonywanie testu (zależne od aparatu)

• klikamy lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw”

Jeśli chcemy przypisać wynikowi szybkiego testu automatycznie podczepiający się do niego 

typ alarmowy musimy:

• w zakładce „Szybkie testy” kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• wybrać badanie lewym przyciskiem myszki z listy szybkich testów

• w  lewej  dolnej  liście  typów  wyniku  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  w  komórce 

kolumny „Alarmowy” i z wyświetlonego menu wybrać lewym przyciskiem myszki który 

typ  chcemy  przypisać  wynikowi  (jeśli  chcemy  skasować  wcześniej  dodany  typ  to 
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wybieramy pustą pozycję listy) 

14.8 Deklarowanie materiałów

Aby zadeklarować materiał musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”  a  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  i  w  niej  zakładkę 

„Materiały” 

• podać nazwę materiału (widoczną w zestawieniach)

• podać skrót nazwy (widoczny w systemie na listach i w zestawieniach)

• podać nazwę drukowaną materiału widoczną na wynikach badań

• podać zakres czasowy obowiązywania materiału

• w sekcji „Gdzie jest używany” deklarujemy czy materiał ma być dostępny przy zleceniach 

mikrobiologicznych  („Bakteriologia”),  w deklaracjach  szybkich  testów diagnostycznych 

(„Szybkie testy”) lub przy zleceniach badań epidemiologicznych („Epidemiologia”)

• w polu „Sort” możemy zadeklarować kolejność materiałów na listach i w zestawieniach

• w  polu  „Ile  dni  wstecz  system  ma  szukać  wyniku  do  powtórki  wyniku”  możemy 

zadeklarować o ile dni wstecz system ma szukać wyników badań pacjenta z deklarowanego 

materiału które zaproponuje jako źródło powtórzenia wyniku

• jeśli zaznaczymy opcję „Przy rejestracji wymagane podanie kodu kreskowego butelki” 

to system każdorazowo będzie wyświetlał osobie rejestrującej badanie z takim materiałem 

dodatkowe okno prosząc o podanie kodu kreskowego butelki (system będzie o to pytał  ale 

rejestrujący nie musi go podawać)

• jeśli  zaznaczymy  opcję  „Przy  rejestracji  wymagane  podanie  lokalizacji”  to  system 
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każdorazowo  będzie  wymuszał na  osobie  rejestrującej  badanie  z  danego  materiału 

wypełnienie pola „Lokalizacja” uszczegóławiającego materiał (np. Określenie „oko praw” 

itp.)

• klikamy lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejący już materiał musimy:

• w zakładce „Materiały” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki materiał który chcemy edytować i kliknąć lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na 

liście na materiał który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć materiał z systemu musimy:

• w zakładce „Materiały” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki materiał który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”
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14.9 Deklarowanie antybiotyków i ich kolejności

Aby zadeklarować antybiotyk musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Antybiotyki” i zakładkę „Lista antybiotyków” 

• podać nazwę antybiotyku (widoczną na wydrukach i w zestawieniach)

• podać skrót nazwy (widoczny w zestawieniach)

• wybrać grupę do której należy dany antybiotyk (używane jeśli laboratorium chce aby na 

wydrukach wyników antybiotyki były pogrupowane)

• ewentualnie możemy zaznaczyć opcję „Zawsze na wydruku” która po wybraniu powoduje 

że antybiotyk będzie widoczny na wydruku nawet jeśli w badaniu nie zadeklarowaliśmy dla 

niego wrażliwości

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować antybiotyk musimy:

• w  zakładce  „Lista  antybiotyków”  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać  z  listy  lewym przyciskiem myszki  antybiotyk  który chcemy edytować i  kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na antybiotyk który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól 

powyżej listy
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• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć antybiotyk z systemu musimy:

• w  zakładce  „Lista  antybiotyków”  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki antybiotyk który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Aby zadeklarować kolejność sortowania antybiotyków na listach musimy:

• przypisać antybiotyki do grup (domyślnie wszystkie przypisywane są do grupy „Inne”)

• ustalić kolejność sortowania grup antybiotyków

• ustalić kolejność sortowania antybiotyków w grupie

System  sortuje  antybiotyki  najpierw  według  kolejności  grup  antybiotyków  i  potem  według 

kolejności antybiotyków w ramach grupy.

Aby utworzyć grupę antybiotyków musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 

• wprowadzić nazwę tworzonej grupy do pola „Nazwa”

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Dodaj”
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Aby zmodyfikować nazwę grupy antybiotyków musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki grupę której nazwę chcemy edytować i kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na grupę której nazwę chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól 

powyżej listy

• zmodyfikować nazwę w polu „Nazwa”

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć grupę antybiotyków z systemu musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 
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• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki grupę antybiotyków którą chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Jeśli chcemy zmienić kolejność grup antybiotyków musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki grupę kolejność której  chcemy zmienić

• użyć przycisków „W górę” lub „W dół” leżących po prawej stronie listy grup antybiotyków 

aby przesunąć grupę na liście

Aby sprawdzić jakie antybiotyki znajdują się w grupie musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki grupę której elementy chcemy zobaczyć

Lista antybiotyków wyświetlona zostanie w liście po prawej stronie okna. 

Jeśli chcemy zmienić kolejność antybiotyków w ramach edytowanej grupy musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  grupę  kolejność  elementów  której   chcemy 

zmienić

• wybrać  na  liście  antybiotyków  po  prawej  stronie  okna  lewym  przyciskiem  myszki 

antybiotyk który chcemy przesunąć w kolejności

• użyć przycisków „W górę” lub „W dół” leżących po prawej stronie listy antybiotyków aby 

przesunąć antybiotyk na liście

 

Jeśli chcemy przenieść antybiotyk do innej grupy musimy:

• otworzyć zakładkę „Grupy antybiotyków - kolejność” 
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• wybrać  z  listy lewym przyciskiem myszki  grupę antybiotyków z której   chcemy zabrać 

antybiotyk

• wybrać  na  liście  antybiotyków  po  prawej  stronie  okna  lewym  przyciskiem  myszki 

antybiotyk który chcemy przesunąć do innej grupy

• z rozwijanej  listy  poniżej  listy  antybiotyków wybrać  grupę do której  chcemy przesunąć 

antybiotyk

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Przenieś do grupy”

Przenoszony antybiotyk zniknie z listy grupy która była otwarta w momencie przenoszenia i 

zostanie przesunięty do listy grupy do której go wysłaliśmy.

Zmiana  grupy do  której  przypisany  jest  antybiotyk  możliwa  jest  też  w zakładce  „Lista 

antybiotyków” poprzez zmianę wartości rozwijanej listy „Grupa” przy edycji antybiotyku.  

14.10 Deklarowanie typów alarmowych

Aby zadeklarować typ alarmowy musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Alarmowe”
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• podać nazwę typu alarmowego

• podać skrót nazwy (widoczny na listach wyhodowanych mikroorganizmów)

• wybrać  czy  typ  alarmowy  ma  być  używany  dla  wyników  badań  posiewowych 

(„bakteriologia”) czy dal wyników szybkich testów diagnostycznych („szybkie testy”)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować typ alarmowy musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Alarmowe”

• wybrać  z  listy lewym przyciskiem myszki  typ  który chcemy edytować i  kliknąć lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na 

liście na typ który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć typ alarmowy z systemu musimy:

• w zakładce „Alarmowe” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki typ który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

14.11 Deklarowanie metod badania
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Aby zadeklarować metodę badania musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „Metody 

badania”

• podać nazwę metody (widoczna w zestawieniach)

• podać skrót nazwy (widoczny w zestawieniach)

• podać nazwę drukowaną (widoczna na wydrukach w sekcji „Metoda badania”)

• podać zakres dat obowiązywania

• w polu „Sort” podać kolejność na liście metod

• jeśli  zaznaczymy  lewym  przyciskiem  myszki  opcję  „Zawsze  widoczna  w  oknie 

rejestracji” to taka metoda będzie dostępna na liście w prawym górnym rogu okna modułu 

„Rejestracja”

• jeśli  zaznaczymy  lewym przyciskiem myszki  opcję  „Posiew tlenowy –  naliczana  cena 

materiału”  to  system  naliczając  cenę  takiej  metody  będzie  ją  pobierał  z  listy 

„Mikrobiologia - materiał” zakładki „Cennik” zależnie od materiału zleconego w badaniu

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować metodę badania musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „Metody 

badania”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki metodę badania którą chcemy edytować i kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 
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myszki na liście na metodę badania którą chcemy edytować – dane zostaną przepisane do 

pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć metodę badania z systemu musimy:

• w zakładce „Alarmowe” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki typ który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

14.12 Deklarowanie mikroorganizmów

Aby zadeklarować mikroorganizm musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Mikroorganizmy”

• podać nazwę mikroorganizmu (widoczna w zestawieniach i na wydrukach wyników)

• podać skrót nazwy (widoczny w zestawieniach)

• jeśli  zaznaczymy  lewym  przyciskiem  myszki  opcję  „Szczep  alarmowy”  to  taki 
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mikroorganizm będzie automatycznie traktowany jako szczep alarmowy

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować mikroorganizm musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Mikroorganizmy”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki mikroorganizm który chcemy edytować i kliknąć 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na mikroorganizm który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do 

pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć mikroorganizm z systemu musimy:

• w zakładce „Mikroorganizmy” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki mikroorganizm który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

14.13 Grupowanie (łączenie) badań pacjentów

Aby zmienić pacjenta w pojedynczym badaniu musimy:

• otworzyć te badanie w module „Badania” 

• w zakładce „Rejestracja” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Znajdź osobę”

• w otwartym oknie wyszukać pacjenta i potwierdzić jego wybór klikając lewym przyciskiem 

myszki na przycisk „OK”
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• w module „Badania” potwierdzić zmiany klikając lewym przyciskiem myszki na przycisk 

„Zatwierdź” 

Jeżeli w systemie pacjent zarejestrowany zostanie wielokrotnie pod różnymi numerami ID i 

do każdego z tych powielonych pacjentów podczepione zostaną badania to możliwe jest połączenie 

tych pacjentów w jedną osobę i „przeniesienie” do tej osoby wszystkich badań.

Aby to zrobić musimy: 

• wybrać  z  głównego  okna  menu  moduł  „Administrator” i  w  nim  otworzyć  zakładkę 

„Grupowanie wyników/pacjentów” 

• na liście w górnej części okna wyszukać PACJENTA DO KTÓREGO MAJĄ ZOSTAĆ 

PRZENIESIONE BADANIA i który pozostanie w systemie

• na  liście  w  dolnej  części  okna  wyszukać  PACJENTA  KTÓREMU  ZOSTANĄ 

ZABRANE BADANIA i przeniesione do pacjenta z listy w górnej części okna

• jeśli chcemy aby po przeniesieniu badań pacjent któremu je zabraliśmy został dodatkowo 

usunięty  z  systemu  zaznaczamy  jeszcze  lewym  przyciskiem  myszki  opcję  „W trakcie 

grupowania usuń z bazy pacjenta któremu zabraliśmy badania”

• aby  zatwierdzić  grupowanie  danych  klikamy  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Przenieś badania pacjenta z dolnej listy do pacjenta z górnej listy”

Jeśli przy grupowaniu nie usunęliśmy od razu pacjenta bez badań lub aby usunąć z systemu 

większą ilość pacjentów nie posiadających żadnych badań musimy:

• wybrać z głównego okna menu moduł „Badania z błędami”

• wybrać zestawienie „pacjenci bez badań” i kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk 

„Szukaj” (wyszukają się tylko pacjenci bez podczepionych badań)

• zaznaczyć na liście lewym przyciskiem myszki kwadraty przy pacjentach których chcemy 

usunąć z bazy

• kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Usuń wybranych pacjentów bez badań”
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15 Wydruk archiwum (księgi laboratorium)

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 
„Wydruk archiwum” powoduje otwarcie okna filtru wydruku. Aby mieć dostęp do tego modułu 
użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – wydruk archiwum”.

Aby wydrukować raport badań po podaniu zakresu dat lub zakresy numerów badań (wg 

numeracji wewnętrznej systemu ProMIC) klikamy przycisk „Podgląd wydruku”.

Wygląd listy roboczej jest uzależniony od wymogów konkretnego laboratorium i może być 

modyfikowany zależnie od jego potrzeb. Domyślnie wydruk zawiera stałą ilość badań na każdej 

stronie i  konkretny numer badania zawsze drukowany jest  na stronie o takim samym numerze. 

Umożliwia  to,  np.  drukowanie  wszystkich  wyników badań z 2-3 tygodniowym opóźnieniem w 

stosunku  do rejestracji  i  tworzenie  z  wydrukowanych  kartek  księgi  laboratoryjnej  zawierającej 

wszystkie zlecenia i ich wyniki. 



16 Listy robocze  – obsługa zleceń szybkich testów diagnostycznych 

(analizatory i manualnie)

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 

„Listy  robocze”  powoduje  otwarcie  okna  obsługi  zleceń  wykonania  szybkich  testów 

diagnostycznych. Aby mieć dostęp do tego modułu użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu 

główne – listy robocze”.

16.1 Wysyłka zleceń do analizatorów

W zakładce  „Zlecanie  badań  do aparatów”  możliwe  jest  wyszukiwanie  zleceń  testów 

oczekujących na wysyłkę do analizatorów.

Po podaniu  zakresy  czasowego,  i  ewentualnie  analizatora  który nas  interesuje,  klikamy lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”.

Aby wysłać zlecenia do analizatorów musimy:

• zaznaczyć na liście ;lewym przyciskiem myszki kratki przy badaniach które chcemy wysłać 

do analizatorów

• ewentualnie  w kolumnie  „Aparat”  możemy zmienić  domyślny  aparat  na  który ma  być 

wysyłany  dany  test  (deklarowany  w  Administrator->Słowniki->Szybkie  testy)  na  inny 

poprzez kliknięcie  dwa razy lewym klawiszem myszki  na komórkę z nazwą aparatu i  z 

wybranie  kliknięciem  lewym  klawiszem  myszki  na  rozwiniętej  liście  aparat  który  nas 

Wersja 4/2011 aktualizowana 10.10.2011 do wersji 1.4.0.0 systemu ProMIC 

Strona 93 / 110



interesuje

• kliknąć lewym klawiszem myszki klawisz „Wyślij wybrane do aparatu”

Wysłane zlecenia znikną z listy dostępnych do wysyłki.

16.2 Wprowadzanie i modyfikacja wyników szybkich testów

W zakładce „Wprowadzanie wyników badań” możliwe jest :

• przeglądanie zleceń i ich wyników

• wprowadzanie wyników

• modyfikacja istniejących już wyników

• wydruk wyników badań

Aby wprowadzić lub zmodyfikować wynik badania musimy:

• podać zakres czasowy badań

• wybrać aparat

• wybrać czy chcemy zobaczyć wszystkie zlecenia, tylko z wynikami czy tylko bez wyników

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

W górnej części okna znajdują się informacje o zleceniach.

Po  wybraniu  lewym  przyciskiem  myszki  badania  w  dolnej  części  okna  wyświetla  się  lista 

zleconych testów z ich wynikami (o ile są).
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Aby wprowadzić  lub zmodyfikować wynik  liczbowy należy kliknąć lewym przyciskiem 

myszki na właściwą komórkę i po jej aktywacji (migający kursor) wpisać wartość. Aby wybrać 

wartość w kolumnie „Wynik” należy kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszki na komórkę i 

wybrać kliknięciem lewym klawiszem myszki na rozwiniętej liście wynik który nas interesuje.

16.3 Anulowanie wysyłki zleceń do analizatorów

W zakładce „Anulowanie wysłanych zleceń” znajdują się zlecenia które zostały już zlecone 

do aparatu ale aparat nie zwrócił jeszcze ich wyniku do systemu ProMIC. Jeśli chcemy anulować 

zapisane w bazie danych ale nie zrealizowane jeszcze zlecenie musimy:

• podać zakres czasowy wyszukiwania

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• zaznaczyć  na  liście  lewym przyciskiem myszki  kwadraty  przy zleceniach  które  chcemy 

anulować

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Cofnij informację o wysyłce do aparatu”

Jeśli  anulujemy informacje o wysyłce zlecenia do aparatu to ewentualna późniejsza 

próba zrzucenia wyniku przez aparat nie powiedzie się!
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17 Rozliczenia z NFZ

Jeżeli  laboratorium  zobligowane  jest  przez  szpitalne  jednostki  rozliczeniowe  do 

raportowania  na  wydruku  wyniku  lub  w  zbiorczych  sprawozdaniach  kodów  rozliczeniowych 

(kodów NFZ lub kodów wg klasyfikacji  ICD9) wynikających z rodzaju wykonanego badania to 

możliwe  jest  odnotowywanie  takich  kodów  w  każdym  badaniu  i  ustawienie  automatów 

samodzielnie podczepiających takie kody do badań. Aby mieć dostęp do modułu w którym można 

deklarować słowniki tych kodów i automaty podczepiające je do badań użytkownik musi posiadać 

uprawnienie „menu główne – administracja”.

17.1 Deklarowanie kodów NFZ

Aby zadeklarować kod rozliczeniowy NFZ dostępny później do wyboru w module  „Badania” w 

zakładce „NFZ” musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „NFZ”

• podać nazwę

• podać kod (skrót nazwy)

• podać zakres czasowy obowiązywania

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować kod rozliczeniowy NFZ musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki” a w niej zakładkę „NFZ”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki metodę badania którą chcemy edytować i kliknąć 

lewym przyciskiem myszki  przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki na liście na kod rozliczeniowy który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do 

pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 

lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 
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edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć kod rozliczeniowy NFZ z systemu musimy:

• w zakładce „NFZ” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki kod rozliczeniowy który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

17.2 Deklarowanie kodów ICD 9

Aby  zadeklarować  kody  ICD  9  procedur  medycznych  dostępne  później  do  wyboru  w 

module „Badania” w zakładce „NFZ” musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Procedury medyczne”

• podać nazwę

• podać kod (skrót nazwy)

• podać opis słowny

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować kody ICD 9 procedur medycznych musimy:

• otworzyć  moduł  „Administrator”,  w  nim  zakładkę  „Słowniki”  a  w  niej  zakładkę 

„Procedury medyczne”

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  procedurę  ICD  9  którą  chcemy  edytować  i 

kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Edytuj”  lub  kliknąć  dwa  razy  lewym 

przyciskiem myszki na liście na procedurę ICD 9 którą chcemy edytować – dane zostaną 

przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw” 
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lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść z trybu 

edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć kod ICD 9 procedury medycznej z systemu musimy:

• w  zakładce  „Procedury  medyczne”  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki kod ICD 9 który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

17.3 Deklarowanie automatycznego podczepiania kodów rozliczeniowych

Aby zadeklarować kod rozliczeniowy NFZ lub kod ICD 9 automatycznie podczepiający się 

do badania i widoczny potem w module „Badania” w zakładce „NFZ” musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki”, w niej zakładkę „NFZ” a w 

niej zakładkę „Wzorce automatycznego podczepiania kodu”

• podać warunki jakie musi spełniać badanie aby wzorzec się do niego podczepił deklarując 

dowolną kombinację materiału, metody badania i użytych szybkich testów diagnostycznych 

(np. podając tylko materiał deklarujemy, że dla każdego badania o takim materiale mają się 

do niego podczepić wybrane kody NFZ; jeśli deklarujemy materiał i metodę kody podczepią 

się  tylko  wtedy gdy w badaniu o podanym materiale  użyje  się  wskazanej  metody;  jeśli 

dodatkowo  zaznaczymy  opcję  preparatu  bezpośredniego  to  wzorce  podczepią  się  tylko 

wtedy gdy jego opis zostanie dodany do badania)

• podać kod rozliczeniowy NFZ lub kod ICD 9

• podać zakres czasowy obowiązywania wzorca

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj wzorzec”

W ramach jednego wzorca możemy zadeklarować dowolną kombinację wielu kodów 

NFZ  i  kodów  ICD  9.  Dla  tych  samych  warunków,  jakie  musi  spełnić  wzorzec,  możemy 

zadeklarować  wiele  kodów  które  jednocześnie  zostaną  podczepione  do  badania.  Jeśli 

użytkownik  podczepił  już  wcześniej  jakieś  kody  to  dodane  zostaną  tylko  te  brakujące  w 
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badaniu a będące we wzorcu.

Aby zmodyfikować istniejący już wzorzec musimy:

• otworzyć moduł „Administrator”, w nim zakładkę „Słowniki”, w niej zakładkę „NFZ” a w 

niej zakładkę „Wzorce automatycznego podczepiania kodu”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki wzorzec który chcemy edytować i kliknąć lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Edytuj wzorzec” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem 

myszki  na  liście  na  wzorzec  który  chcemy edytować  – dane  zostaną  przepisane  do  pól 

powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla zatwierdzenia zmian musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Popraw 

wzorzec” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy wyjść 

z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu wzorzec musimy:

• w zakładce  „Wzorce automatycznego podczepiania  kodu” kliknąć lewym przyciskiem 

myszki na przycisk „Szukaj wzorców”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki wzorzec który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń wzorzec”
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18 Kontrola jakości

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego  programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 

„Kontrola jakości” powoduje otwarcie okna modułu kontroli jakości. Aby mieć dostęp do tego 

modułu użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – kontrola jakości”.

18.1 Deklarowanie materiałów kontrolnych

Aby  rozpocząć  pracę  w  tym  module  musimy  najpierw  w  zakładce  „Deklarowanie 
materiałów kontrolnych” stworzyć listę materiałów wzorcowych które będziemy później zlecać 
do wykonania testów kontrolnych. 

Aby zadeklarować szczep kontrolny musimy:

• otworzyć  moduł  „Kontrola  jakości”,  w  nim  zakładkę „Deklarowanie  materiałów 

kontrolnych”, w niej  zakładkę „Szczepy kontrolne”  a w niej  zakładkę „Deklarowanie 

szczepów”

• podać nazwę szczepu kontrolnego

• podać skrót nazwy szczepu kontrolnego

• zadeklarować ewentualnie producenta (lub dostawcę) szczepu

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejący już szczep kontrolny musimy:

• otworzyć  moduł  „Kontrola  jakości”,  w  nim  zakładkę „Deklarowanie  materiałów 

kontrolnych”, w niej  zakładkę „Szczepy kontrolne”  a w niej  zakładkę „Deklarowanie 

szczepów” i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  szczep  kontrolny  który  chcemy  edytować  i 

kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Edytuj”  lub  kliknąć  dwa  razy  lewym 

przyciskiem myszki na liście na szczep kontrolny który chcemy edytować – dane zostaną 

przepisane do pól powyżej listy
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• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu szczep kontrolny musimy:

• w zakładce  „Deklarowanie  szczepów” kliknąć  lewym  przyciskiem myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki szczep kontrolny który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Aby szczep kontrolny pojawił się na listach w zakładkach „Zlecanie wykonania testów 

kontrolnych”  i  „Zestawienie  wyników kontroli”  musimy  zadeklarować  minimum  jedną  serię 

szczepu kontrolnego. Aby to zrobić musimy: 

• otworzyć  moduł  „Kontrola  jakości”,  w  nim  zakładkę „Deklarowanie  materiałów 

kontrolnych”, w niej  zakładkę „Szczepy kontrolne”  a w niej  zakładkę „Deklarowanie 

szczepów”

• kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  przycisk  „Szukaj”  i  zaznaczyć  lewym  przyciskiem 

myszki na liście szczepów ten któremu chcemy przypisać serię

• podać nr serii

• podać zakres dat ważności serii szczepu kontrolnego (jeśli nie chcemy określać końca serii 

możemy podać 31-12-999)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejącą już serię szczepu kontrolnego musimy:

• otworzyć  moduł  „Kontrola  jakości”,  w  nim  zakładkę „Deklarowanie  materiałów 

kontrolnych”, w niej  zakładkę „Szczepy kontrolne”  a w niej  zakładkę „Deklarowanie 

szczepów” i kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy szczep kontrolny którego serię chcemy modyfikować
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• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  serię  szczepu  kontrolnego  którą  chcemy 

edytować i  kliknąć lewym przyciskiem myszki  przycisk „Edytuj” lub kliknąć  dwa razy 

lewym przyciskiem myszki na liście na serię szczepu kontrolnego którą chcemy edytować – 

dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu serię szczepu kontrolnego musimy:

• w zakładce  „Deklarowanie  szczepów” kliknąć  lewym  przyciskiem myszki  na  przycisk 

„Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki szczep kontrolny który chcemy usunąć

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki serię szczepu kontrolnego którą chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

18.2 Zlecanie testów kontrolnych

Aby zlecić wykonanie testu kontrolny musimy:

• otworzyć  moduł  „Kontrola  jakości”,  w  nim  zakładkę „Zlecanie  wykonania  testów 

kontrolnych”

• w sekcji „Zlecający” zadeklarować płatnika testu kontrolnego

• wybrać z listy szczep kontrolny

• zadeklarować  ewentualnie  czas  pobrania  materiału  (jeśli  go  nie  zadeklarujemy  system 

domyślnie przypisze chwilę obecną jako datę i czas pobrania materiału do badania)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Zleć wykonanie testu kontrolnego”

Zlecony test pojawi się w module „Badania”. W kolumnie typu badania wyświetli się 
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litera „k”.  Opis wyniku badania dokonywany jest  identycznie  jak w przypadku zwykłych 

badań posiewowych. Jedyna różnica polega na ty, że w zakładce „Wynik” modułu „Badania” 

znajdować  się  już  będzie  lista  mikroorganizmów  i  antybiotyków  wynikająca  ze  wzorca 

wybranego materiału kontrolnego i będziemy musieli jedynie uzupełnić strefy w wyniku. 

18.3 Zestawienia wyników testów kontrolnych

Aby obejrzeć wyniki zleconych testów kontrolnych musimy:

• otworzyć moduł „Kontrola jakości”, w nim zakładkę „Zestawienie wyników kontroli”

• zadeklarować zakres czasowy dat zlecenia badania

• ewentualnie wybrać z listy interesujący nas szczep kontrolny

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

W górnej  liście  wyświetlone  są zlecenia  wykonania  testu kontrolnego.  Po wybraniu  testu 

lewym przyciskiem myszki w dolnej liście wyświetlone zostaną wyniki wybranego testu. Kolorem 

kodowana  jest  zgodność  uzyskanego  wyniku  z  normą  zadeklarowaną  we  wzorcu  szczepu 

kontrolnego. Na zielono wyświetlone są wyniki  mieszczące się w zadeklarowanym wzorcu. Na 

czerwono wyświetlone są wyniki wykraczające poza wzorzec.

Po wskazaniu niezgodnego ze wzorcem wyniku możliwe jest zadeklarowanie w dolnej części 

okna  działań  wyjaśniających,  korekcyjnych  i  zapobiegawczych  wynikających  z  sytuacji 

niezgodności.  Aby zapisać opisy działań wprowadzamy opisy do poszczególnych pól i klikamy 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Zapisz działania”.

Aby skasować istniejące już zapisy działań kasujemy zawartość pól opisu działań i klikamy 

lewym przyciskiem myszki przycisk „Zapisz działania”.
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19 Magazyn

Kliknięcie,  w oknie  menu  głównego  programu,  lewym przyciskiem myszki  na  przycisk 

„Magazyn”  powoduje  otwarcie  okna  modułu  magazynu.  Aby  mieć  dostęp  do  tego  modułu 

użytkownik musi posiadać uprawnienie „menu główne – magazyn”.

Aby rozpocząć pracę w tym module należy najpierw w module „Administrator->Słowniki-

>Magazyn->Magazyn”  zadeklarować co najmniej  jeden magazyn  a w zakładce  „Asortyment” 

zadeklarować słownik pozycji magazynowych.

19.1 Przyjęcia

Aby zadeklarować nowe przyjęcie musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn”, w nim zakładkę „Przychody”

• wybrać z listy magazyn

• podać  numer  dokumentu  przychodowego  (  np.  Numer  faktury,  listu  przewozowego, 

dokumentu celnego, itp.)

• podać datę dokumentu przychodowego

• ewentualnie zadeklarować datę i godzinę przyjęcia na stan magazynu

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejące przyjęcie musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn” a w nim zakładkę „Przychody” i kliknąć przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy dokument przyjęcia który chcemy modyfikować i kliknąć lewym przyciskiem 

myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na dokument 

przyjęcia który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian
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Aby usunąć z systemu przyjęcie musimy:

• w zakładce „Przychody” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki dokument przyjęcia który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Aby w dokumencie przyjęcia zadeklarować nową pozycję (przyjęty towar) musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn”, w nim zakładkę „Przychody”

• wybrać z listy magazyn

• podać  zakres  czasowy  wyszukiwania  dokumentów  przyjęciowych  i  kliknąć  lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki dokument do którego chcemy dodać pozycję

• wybrać z listy asortyment który chcemy dodać

• podać przyjmowaną ilość wg jednostek rozchodowych (jeśli  towar jest  w opakowaniach 

zbiorczych  możemy  podać  ilość  opakowań  i  ilość  sztuk  w  opakowaniu  a  system  sam 

przeliczy ilość rozchodową, np.  5 szt  opakowań po 10 szt  rozchodowych – system sam 

podpowie 50 szt rozchodowych)

• podać numer serii towaru

• podać datę ważności towaru

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejącą pozycję przyjęcia musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn” a w nim zakładkę „Przychody” i kliknąć przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy dokument przyjęcia którego pozycję chcemy modyfikować

• wybrać z listy pozycję którą chcemy modyfikować  i  kliknąć lewym przyciskiem myszki 

przycisk  „Edytuj”  lub  kliknąć  dwa  razy  lewym  przyciskiem  myszki  na  pozycję  którą 

chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić
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• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu pozycję przyjęcia musimy:

• w zakładce „Przychody” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać  z  listy  lewym przyciskiem myszki  dokument  przyjęcia  pozycję  którego chcemy 

usunąć

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  pozycję  dokumentu  przyjęcia  którą  chcemy 

usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

19.2 Rozchody

Aby zadeklarować nowy rozchód musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn”, w nim zakładkę „Rozchody”

• wybrać z listy magazyn

• podać numer dokumentu rozchodowego ( np. RW, itp.)

• podać datę dokumentu rozchodowego

• zadeklarować odbiorcę (jednostkę wewnętrzną, może to być samo laboratorium)

• ewentualnie zadeklarować datę i godzinę przyjęcia na stan magazynu

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejący rozchód musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn” a w nim zakładkę „Rozchody” i kliknąć przycisk „Szukaj”

• wybrać  z  listy  dokument  rozchodowy  który  chcemy  modyfikować  i  kliknąć  lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Edytuj” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na 

dokument rozchodowy który chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej 

listy
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• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu rozchód musimy:

• w zakładce „Rozchody” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki dokument rozchodu który chcemy usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

Aby w dokumencie rozchodu zadeklarować nową pozycję (wydany towar) musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn”, w nim zakładkę „Rozchody”

• wybrać z listy magazyn

• podać  zakres  czasowy  wyszukiwania  dokumentów  rozchodowych  i  kliknąć  lewym 

przyciskiem myszki przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy lewym przyciskiem myszki dokument do którego chcemy dodać pozycję

• wybrać z listy asortyment który chcemy dodać

• ewentualnie wybrać z listy z której dokładnie partii przyjęciowej chcemy dokonać rozchodu 

(jeśli jej nie zadeklarujemy system sam wybierze partie o najkrótszym czasie ważności a 

jeśli byłyby takie same to wybierze partię o wcześniejszej dacie przyjęcia na stan)

• podać ilość rozchodu wg jednostek rozchodowych (system sam podpowiada max dostępną 

ilość towaru uwzględniając  czy wybraliśmy partię  towaru – wtedy wyświetli  tylko  ilość 

pozostałą jeszcze z tej partii)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Dodaj”

Aby zmodyfikować istniejącą pozycję rozchodu musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn” a w nim zakładkę „Rozchody” i kliknąć przycisk „Szukaj”

• wybrać z listy dokument rozchodu którego pozycję chcemy modyfikować
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• wybrać z listy pozycję którą chcemy modyfikować  i  kliknąć lewym przyciskiem myszki 

przycisk  „Edytuj”  lub  kliknąć  dwa  razy  lewym  przyciskiem  myszki  na  pozycję  którą 

chcemy edytować – dane zostaną przepisane do pól powyżej listy

• zmodyfikować dane które chcemy zmienić

• dla  zatwierdzenia  zmian  musimy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  przycisk 

„Popraw” lub kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Anuluj” jeśli chcemy 

wyjść z trybu edycji bez zatwierdzania wprowadzonych zmian

Aby usunąć z systemu pozycję rozchodu musimy:

• w zakładce „Rozchody” kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisk „Szukaj”

• wybrać  z  listy  lewym przyciskiem myszki  dokument  rozchodu pozycję  którego chcemy 

usunąć

• wybrać  z  listy  lewym  przyciskiem  myszki  pozycję  dokumentu  rozchodu  którą  chcemy 

usunąć

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Usuń”

19.3 Zestawienia stanów magazynu

Aby zobaczyć stan magazynu musimy:

• otworzyć moduł „Magazyn”, w nim zakładkę „Stan magazynu”

• wybrać z listy magazyn

• podać ewentualnie datę na koniec którego dzień stan magazyny chcemy zobaczyć (jeśli jej 

nie  podamy to  system domyślnie  wyświetli  stan  magazyny  na  moment  wykonania  tego 

raportu)

• wybrać  ewentualnie  opcję  „tylko  dodatnie  stany  magazynu  (po  jej  zaznaczeniu  system 

wyświetli  tylko  pozycje które są aktualnie  w magazynie  i  nie wyświetli  pozycji  których 

brak)

• kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk „Pokaż stan magazynu”
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20 Wymagania techniczne

Do poprawnego działania oprogramowania komputerów użytkowników niezbędny jest:

• komputer klasy PC min. Pentium III 800 MHz  (każdy komputer PC wyprodukowany przez 

ostatnie 5 lat nie powinien mieć żadnych problemów z obsługą systemu) 

• pamięć operacyjna min. 512 MB 

• karta graficzna i monitor o rozdzielczości min. 1024*768  (zalecana 1280*1024, im większy 

monitor i im większa rozdzielczość ekranu tym większa wygoda użytkowania, polecane są 

zwłaszcza monitory szerokokątne 16:9) 

• karta sieciowa 

• łącze internetowe ( o ile serwer znajduje się poza terenem jednostki ) lub wewnętrzna sieć 

komputerowa ( o ile serwer znajduje się na terenie jednostki ) 

• system operacyjny Windows 98/2000/XP/VISTA/7 lub system LINUX z pakietem Wine 

min. wersja 1.1.38 i zainstalowanymi czcionkami Microsoft (np. pakiet ttf-mscorefonts w 

UBUNTU) 

• dowolna  zainstalowana  drukarka  (nie  musi  być  fizycznie  podłączona  do  komputera, 

wystarczy zainstalowany sterownik) 

• myszka

Do poprawnego działania bazy danych zalecany jest wydzielony komputer (serwer) o konfiguracji 

min.:

• komputer klasy PC min. Pentium IV 2 GHz 

• pamięć operacyjna min. 1 GB 

• system operacyjny Linux Debian 

• karta sieciowa 

• łącze internetowe 

• baza danych PostgreSQL w wersji min. 8.3. 

• pojemność dysków  twardych min. 250GB ( im większa tym więcej danych można będzie 

zgromadzić ) 

• system udostępniania plików, np. Samba 
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21 Dane kontaktowe

• Autor programu:

Marcin Bogucki

• Firma:

Mori Marcin Bogucki

Ostaszewo 66, 82-112 Ostaszewo

NIP 839-100-97-29

REGON 220152047

Wpis do ewidencji nr 473/2007 dokonany przez Urząd Gminy w Ostaszewie

• Telefon komórkowy:

+48 510 03 64 65

• Fax

+48 556 25 08 76 

• Email:

marcinbogucki@prokonto.pl

bogucki.marcin@gmail.com

• Strona internetowa:

www.mori.com.pl

• Komunikatory internetowe:

Skype: boguckimarcin

Gadu-gadu: 5423420

FreeCall: MoriMarcinBogucki 

Tlen: marcinbogucki
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