1. Wejdź na stronę: https://lab-covid-19-kms.pl i zaloguj się danymi otrzymanymi w mailu.
2. System za pierwszym logowaniem zapyta Cię o zmianę hasła, hasło musi mieć minimum 8
znaków, litery i cyfry

3. Po zalogowaniu na liście zleceń klikamy „Nowe zlecenie”.

4. W formularzu wpisujemy obowiązkowe dane:
1. Data zlecenia.
2. Typ zlecenia (czy cito, czy
pracownik medyczny).
3. Zleceniodawca – dane szpitala
4. Pacjent (klikając przycisk „Nowy” i
dodając nowego pacjenta).
Wpisując dane pacjenta pamiętać
musimy o wypełnieniu
następujących pól: (1) Nazwisko,
Imię, PESEL pacjenta, (2) Data
urodzenia, Płeć oraz (3) Adres
pacjenta.
5. Lekarz kierujący (klikając przycisk
„Nowy” i dodając nowego
lekarza, jeżeli jeszcze Państwo
wcześniej nie dodali danej osoby lub przy pomocy „Szukaj”, jeżeli na danego lekarza
jakieś zlecenie zostało już zarejestrowane.
6. Kod kreskowy – KONIECZNIE kod przepisany WYŁĄCZNIE z dostarczonych przez
Kardio-Med Silesia naklejek (na zleceniu należy nadać kod z górnej naklejki, a na
próbce z dolnej). Nie należy wpisywać innych kodów – gdy kończy nam się dostawa
kodów, należy zgłosić się do Kardio-Med Silesia po nowe kody.
7. Status pacjenta – czy pacjent jest hospitalizowany, w kwarantannie, objęty nadzorem
lub potwierdzony (jeżeli pacjent wpisuje się w więcej niż 1 status, należy wybrać taki,
który odpowiada wszystkim jego statusom).
5. Zapisz
6. Wybieramy przycisk „Nowe badania”

Następnie na liście wybieramy rodzaj materiału:

7. Zapisz
8. Pojawi się lista materiałów na której zaznaczamy materiał (1) do którego chcemy przypisać
kod kreskowy, osobę pobierająca i datę pobrania, a następnie klikamy „Pobranie” (2).

9. W oknie, które się pojawi podajemy kod kreskowy próbki (1), w polu „godzina pobrania” (2)
zaznaczamy „inna” i podajemy datę oraz godzinę pobrania materiału w formacie DD-MMRRRR GG:MM, np. 11-05-2020 03:23 oraz wpisujemy w polu „pobierający” (3) nazwisko
osoby pobierającej, klikając „szukaj” – jeżeli nie znajdzie osoby, możemy dodać ją przy
pomocy przycisku „Nowy”. Po podaniu wszystkich danych klikamy „zapisz” (4).

10. Klikamy potwierdzenie i drukujemy wersję papierową, na którą później naklejamy numer
zlecenia.

UWAGA! Nie klikaj „Anuluj” Jeżeli nie chcesz anulować zlecenia. Przycisk ten służy do
całkowitego wycofania zlecenia!

