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Millores en la sol·licitud de les analítiques

Millores en la visualització de les proves, l’ordenació de tubs, la impressió de codis de barres
d’etiquetes i l’enviament del lloc d’extracció.
Per saber-ne més:
A. Millora de la pantalla ampliacions analítiques
S’ha millorat la visualització de la pantalla d’ampliació d’una analítica en els territoris on es permet
fer-ho electrònicament (Laboratori de l’Hospital Germans Tries i Pujol) perquè es visualitzin en tot
moment les proves ja seleccionades per a l’ampliació. Aquestes s’identificaran fàcilment perquè la
casella associada a la prova apareixerà marcada.
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Quan l’usuari faci clic a sobre del botó “Acceptar petició”, les proves marcades s’inclouran en una
nova petició i s’enviaran al laboratori.
B. Millora de la visualització de proves

Actualment, al catàleg hi ha proves amb descripcions molt llargues, sobretot de microbiologia. Això
és perquè s’hi descriu la mostra de la qual es realitzarà la determinació.
S’ha afegit a la part inferior de la pantalla de sol·licitud de proves un camp que permet visualitzar la
descripció sencera de la prova. A les diverses pantalles on aparegui la descripció de les proves, es
crearà un camp, amb les especificacions necessàries de grandària, que permetin visualitzar el
contingut en diferents línies, de tal forma que en aquest camp es podrà llegir la descripció completa
de la prova. Aquest camp s’anirà actualitzant a mesura que es vagi fent clic a sobre de les diferents
proves del bloc multiregistre de cada pantalla. Aquesta modificació es durà a terme a les pantalles
següents:


Peticions de laboratori. Bloc de proves



Bloc de recerca per paraula clau



Resultats de la petició. Ampliació de la petició, “seroteca”.
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C. Impressió del codi de barres d’etiquetes
La llista de la petició, si té una etiqueta associada, permet imprimir el codi de barres d’aquesta
etiqueta. En el requadre on s’imprimeixen les etiquetes dels tubs és on es pot veure el codi de barres
de l’etiqueta. Si s’escaneja aquest codi de barres, es veu que l’etiqueta només conté 9 dígits i s’ha
demanat, per poder incloure-hi més informació, que s’ampliï el codi de barres a 12 dígits.
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D. Enviar el lloc d’extracció en el fitxer de peticions
Actualment, el lloc on s’han d’extreure les mostres de la petició no s’envia en el fitxer que va als
laboratoris. Aquests reclamen que aquesta dada és molt interessant a l’hora de corregir problemes
amb peticions que no es carreguen correctament.
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