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Effica Weblab 4.2
Uuden ohjelmaversion ulkoasu on muuttunut mutta toiminnot ovat suurimmaksi osaksi samat
kuin aiemassa versiossa. Tässä dokumentissa on lyhyesti kuvien avulla esitetty uuden version
muuttuneet toiminnot.
Effica-laboratoriotilaus
Asetuksiin pääsee nyt tämän ruudun kautta. Asetukset ovat oikeassa yläkulmassa.
Erikoisala täytyy täyttää jokaiseen lähetteeseen alasvetovalikosta. Valikossa näkyy pyytävän
yksikön erikoisalat.
Veriryhmä ja vasta-aine tiedoissa näkyy päivämäärä.

____________________________________________________________________
Lisätieto-kenttään kirjoitettu teksti ei näy laboratorion näytteenottotarroissa. Lisätiedot näkyy
Mikrobiologian ohjelmassa. Verinäytteiden tilaukset tehdään samalla tavalla kuin aiemmin.
Tarkista punaisen kysymysmerkin takaa löytyvä tieto
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Jos yrität tilata tutkimusta, josta on jo olemassa oleva lähete, näkyy tutkimus kohdassa
Aikaisempia tuloksia. Lähetteenä oleva tutkimus näkyy PYYDETTY.
Tilaamiesi tutkimusten yhteenlaskettu hinta näkyy sen jälkeen kun olet painanut HYVÄKSY.
Kokonaishinnan lisäksi näkyy erikseeen myös yksittäiset tutkimukset joiden hinta on yli 100 €.

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Jos lähetettä täytyy muuttaa valitaan Korjaa ja tehdään muutokset. Jos Tulosta tarrat ruutu
puuttuu niin Asetukset puolella ei ole valittu tulostinta. Asetuksissa Valitse kirjoitin-kohdan
listasta löytyy jokaiselle osastolle/poliklinikalle oma kirjotin. Tehtyäsi muutoksia Asetuksissa
muista painaa Talleta.
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Potilastulokset haetaan painamalla Lista nappia. Uutena toimintona tältäkin sivulta pääsee
suoraan Asetuksiin.
Potilastulosteen saa paperille laittamalla ruksi Potilastuloste edessä olevaan ruutuun.
Tulosteesta jää pois tesktin yläpuolella olevat tiedot ja myös kentät jotka ovat !! ja KK merkkien
alla.
Uusi pyyntö nappi on uusi ja sitä painamalla pääsee suoraan tekemään uuden
laboratoriolähetteen, hakemaan vanhan lähetteen muutosten tekemistä varten tai poistamaan
lähettteen. Muutoksia lähetteeseen voi tehdä myös klikkaamalla näytteenottoaikaa sellaisen
tutkimuksen kohdalla joka edelleen näkyy tuloskentässä PYYDETTY.
Viitearvosta poikkeaville vastauksilla on rosanvärinen tausta, joka tarkoittaa samaa kuin sininen
tähti.
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Myös kertymä sivulla on Asetukset ja uusi pyyntö toiminto. Valitse Potilastuloste jos tulostat
vastauksia potilaalle. Rosanvärinen vastausten tausta näyttää että vastaus poikkeaa viitearvosta.
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Uusi pyyntö on myös Osastoselauksessa kun katsotaan potilaan tuloksia.
Lähetteeseen, jonka tutkimukset ovat Pyydetty tilassa, pääsee päivämäärää klikkaamalla tekemään
muutoksia.
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Valitaan Pyydetyt jolloin saadaan esiin kaikki lähetteet jotka osasto/poliklinikka on pyytänyt ja klikkaamalla
N.ottoaika voidaan lähetteisiin tehdä muutoksia. Vaihtamalla päivämäärä saadaan esiin lähetteet jotka ovat
pyydetty tulevaisuuteen.

