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1 EMBL_GUI

1.1 Seznam naročilnic

Po kliku na gumb Mikrobiologija eNaročilo (BIRPIS) se nam prikaže seznam naročilnic,
ki jih lahko naročamo iz naše enote.

Seznam naročilnic pripravi mikrobiološki laboratorij. Naročilnice mikrobiološki laboratorij
večinoma prilagodi za posamezni oddelek.

Preiskave in vzorci so razdeljeni v neke smiselne sklope. Tako imamo npr. ločeno
naročilnico za nadzorne vzorce in svojo naročilnico za molekularne preiskave. Tudi na
strani BIRPIS/ISOZ na seznamu naročil lažje in hitreje vidimo, kaj približno smo naročali.

1.2 Iskanje po naročilnicah

Možnost iskanja po naročilnicah nam pomaga poiskati naročilnico, ki vsebuje preiskavo,
ki jo želimo naročiti.

Na vrhu seznama imamo iskalnik, prek katerega lahko poiščemo vse naročilnice, ki
vsebujejo naš iskalni pojem. Iščemo po vseh naročilnicah. Po nastavitvi iskalnega niza
se prikažejo samo naročilnice, ki imajo v nazivu naš iskalni pojem oz. naročilnice, ki
vsebujejo preiskavo z našim iskalnim pojmom.
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V spodnjem primeru smo npr. iskali preiskavo 'kopro'. V iskalno polje vnesemo 'kopro' in
pritisnemo tipko 'ENTER' ali kliknemo na gumb 'Išči'.
Prikažejo se samo naročilnice, ki vsebujejo preiskavo 'kopro' ali pa imajo v nazivu
naročilnice besedo 'kopro'.

Če pobrišemo iskalni niz, dobimo nazaj prikaz seznama vseh naročilnic za našo enoto.

1.3 Pregled naročilnice

Vsaka naročilnica je sestavljena na enak način.

V prvem koraku na naročilnico dodamo vzorec in preiskave. Začenjamo lahko iz vzorca
ali iz preiskave. Privzeto imamo odprt zavihek vzorci.

Izberemo vzorec in nato poklikamo preiskave, ki jih na vzorec želimo naročiti.
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Če začenjamo iz preiskave, najprej označimo zavihek preiskave. Potem dobimo nabor
preiskav. Izberemo preiskave, ki jih želimo naročiti, na desni strani se nam prikažejo
vzorci, ki jih lahko naročimo.
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1.3.1 Dodatni podatki

V drugem koraku vnesemo dodatne podatke naročila. Odvisno od vzorcev in preiskav, ki
smo jih naročili imam oprikazane dodatne podatke. nekateri so obvezni, nekateri
opcijski.
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1.4 Možnost pregleda osnovnih podatkov

Dodana je možnost pregleda osnovnih podatkov o enoti naročanja, zdravniku naročniku,
izvajalcu in pregled obvestila izvajalca naročniku.

Na naročilnici kliknemo na info - Prikaži več informacij.

Odpre se podrobnejši opis osnovnih podatkov, kjer vidimo enoto naročanja in naročnika
ter izvajalca in obvestilo izvajalca. Iz obvestila lahko kopiramo npr. poštni naslov, kamor
se lahko obrnemo za dodatne naročilnice/pakete/preiskave/vzorce in ostalo.
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1.5 Vnos vzorca in preiskave

Naročilnico izpolnimo tako, da izberemo posamezne vzorce in za vzorce izberemo
posamezne preiskave.

Izberemo vzorce in preiskave, ki jih želimo naročiti. Kliknemo gumb "Dodaj" ali "Dodaj in
zapri".

Gumb "Dodaj" nam doda izbrane preiskave in vzorce, nato pa lahko nadaljujemo z
dodajanjem naslednjih vzorcev in preiskav.

1.5.1 Možnost izbora iz kje začnemo naročati - iz preiskave (2)

Dopolnjena je možnost izbire, od kod začnemo naročati - iz preiskave.

Uporabniški vmesnik je bil posodobljen.
Sedaj lahko najprej izberemo vzorce in potem preiskave ali pa najprej poiščemo
preiskave in potem vzorce. 

Glede na to, kaj imamo na naročilnici, vidimo dva ali tri zavihke: Paketi, Vzorci,
Preiskave.
Če na naročilnici obstajajo paketi, je privzeto odprt zavihek Paketi. Če paketov ni, je
privzeto odprt zavihek Vzorci.
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1.5.1.1 Zavihek vzorci

Pod Vzorci imamo možnosti izbire 'Pogosti' (če so pogosti vzorci nastavljeni) in 'Vsi'.

Zavihek Vzorci- imamo nabor vzorcev, kjer najprej izberemo želen vzorec in potem
izberemo še preiskave, ki jih želimo naročiti za izbrani vzorec.

Premaknjena je bila možnost 'Prikaži razširjen nabor'. 
Zraven iskalnika je možnost prikaza razširjenega nabora, ki pokaže razširjen nabor
preiskav oz. vzorcev, ki jih na izbrani naročilnici privzeto ni možno naročiti.
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1.5.1.1.1  Primer IMI

Dodajanje vzorcev in preiskav - start iz vzorca.

Deluje enako kot prej, izberemo vzorec in potem označimo eno ali več preiskav.

Primer drevesne strukture IMI:

Sivo obarvani vzorci so neaktivni in na tej naročilnici na vzorec ni povezana nobena
preiskava.
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Tudi iskanje išče po vseh nivojih.

1.5.1.1.2  Primer NLZOH

Dodajanje vzorcev in preiskav - start iz vzorca.



13

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (c) 2022 Infonet d.o.o.

EMBL_GUI

Primer drevesne strukture NLZOH:

Iskanje išče po vseh nivojih.
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1.5.1.2 Zavihek preiskave

Tudi pri preiskavah imamo možnost izbire 'Pogoste' in 'Vse'.

Pod zavihkom 'Pogoste' najdemo preiskave iz najbolj pogostih vzorcev na naročilnici.
Pod zavihkom 'Vse' pa najdemo vse preiskave, ki so povezane direktno na naročilnico.

Če ne poklikamo opcije razširjen nabor, so vidni samo vzorci in preskave povezani na
trenutno naročilnico!

V naboru preiskav izberemo želeno preiskavo in jo označimo, da se obarva z modro
barvo.
Na desni strani se prikaže nabor vzorcev za izbrano preiskavo. Na levi strani se določene
preiskave iz nabora označijo kot neaktivne (obarvajo se sivo), ker nimajo enakih vzorcev
kot naša izbrana preiskava in jih ne moremo naročiti skupaj z izbrano preiskavo. 
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Ko smo zadovoljni z izbranimi preiskavami in vzorci, imamo dve možnosti dodajanja na
naročilnico: gumb [Dodaj] in gumb [Dodaj in zapri].

Gumb [Dodaj] nam na naročilnico doda izbrane vzorce in preiskave. Nabor vzorcev in
preiskav ostane odprt, tako da lahko dodajamo še druge preiskave in vzorce.

V primeru, da izberemo gumb [Dodaj in zapri], pa dobimo prikazane vzorce in preiskave,
ki jih želimo naročiti. Vnesemo lahko še dodatne podatke za posamezne vzorce.
Če želimo dodati še kakšen vzorec/preiskavo, izberemo gumb [Dodaj preiskave].

Na vsakem vzorcu lahko sami takoj popravimo uro odvzema, kratek opis vzorca in
Vzorec odvzel. Prej je bilo pred popravljanjem potrebno izbrati 'Popravi'.

UREJANJE PREISKAV

Imamo možnost brisanja vzorcev in preiskav ter urejanja.
Če želimo popraviti kombinacije, izberemo ikono 'svinčnik', odpre se okno za Urejanje
preiskav. Na vzorec lahko dodamo nove ali odstranimo obstoječe preiskave. Da
spremembo potrdimo, kliknemo gumb 'Spremeni'.
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Če kliknemo na ikono 'koš', lahko odstranimo kombinacijo vzorca in preiskav. Program
vpraša, če želimo odstraniti izbrane preiskave. Potrdimo z gumbom [Odstrani] ali
prekličemo z gumbom [Prekliči].

1.5.1.2.1  Primer IMI

OPOZORILO: Če opcija Razširjen nabor ni izbrana, so vidni le vzorci in preiskave na
trenutni naročilnici.

Začnemo iz preiskave in kliknemo preiskavo "Preiskava na patogene bakterije -
kultivacija in izolacija". Vidimo lahko, da ima preiskava le en možen vzorec na trenutni
naročilnici, in sicer Absces vsebina. Ker je vzorec samo en, se nam avtomatsko izbere.
Določene preiskave postanejo sive - ni jih možno izbrati - to pomeni, da jih ne moremo
naročiti skupaj z izbrano preiskavo, ker jih ne moremo naročiti na vzorec Absces;
vsebina. Lahko pa naročimo skupaj npr. še Preiskava na glive - kultivavacija in izolacija.
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Lahko pa naročimo poleg preiskave na patogene bakterije še preiskavo na glive.

Drugi primer: npr. izberemo preiskavo Povzročitelji gastroenterovirusov. Vidimo, da
imamo na voljo dva vzorca Blato in Rektum, anus, zadnjik,; bris krtačni.
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Če izberemo vzorec Rektum, anus, zadnjik; brisk krtačni, se nam ostale preiskave
posivijo. Na tej naročilnici ne moremo izbrati tega vzorca v kombinaciji še s kakšno
drugo preiskavo.

Če pa npr. poleg preiskave Povzročitelji gastroenterovirusov izberemo še npr. preiskavo
na Clostridies difficile - toksin in kultura, vidimo, da nam na voljo ostane le še en vzorec -
Blato, na katerega lahko skupaj naročimo preiskavi. Ker je vzorec samo en, se nam že
avtomatsko označi.
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1.5.1.2.2  Primer Klinika Golnik

Izberemo npr. preiskava TBCMT. Vidimo, da lahko naročimo šest vzorcev in tudi ostale
preiskave.

Potem pa npr. izberemo še vzorec aspirat traheje. Preiskava QuantiFERON postane
siva, kar pomeni, da je ne moremo naročiti na vzorec aspirat traheje.
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Če za začetek izberemo preiskavo QuantiFERON, vidimo, da na preiskavo lahko
naročimo samo vzorec Kri. Ker je vzorec le en, se nam avtomatsko izbere. Ostale
preiskave prav tako lahko naročimo na vzorec kri, zato ostanejo aktivne.

Dodatno lahko tako poklikamo še preiskavo TBCMT.

1.5.1.2.3  Primer NLZOH

Izberemo npr. preiskavo Molekularna preiskava na povzročitelje okužb prebavil
(FilmArray). Vidimo, da preiskavo lahko naročimo na tri vzorce.
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Določene preiskave postanejo sive - neaktivne, kar pomeni, da jih ne moremo naročiti na
enega od teh treh prikazanih vzorcev.

Če izberemo vzorec Izbruhanina, vidimo, da lahko na ta vzorec dodatno izberemo le še
preiskavo Molekularna preiskava na virusne povzročitelje črevesnih okužb (LightMix
Modular).

Če izberemo vzorec Blato, vidimo, da lahko naročimo več preiskav.
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Če nato izberemo npr. še preiskavi na ciste parazitov, vidimo, da lahko na obe preiskavi
iz trenutne naročilnice naročimo le vzorec Blato.
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1.6 Popravljanje podatkov - vzorec in preiskava

Izbrane vzorce in preiskave vidimo v polju "Izbrane preiskave za naročilo". 

Če želimo popraviti kakšen podatek na vzorcu ali preiskavi oz. dodati/odstraniti kakšno

preiskavo, to lahko storimo tako da kliknemo na ikono svinčnika  in vzorec in
preiskave uredimo.
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Klik na svinčnik nam odpre vzorec in preiskave. Primer na spodnji sliki. Popravimo, kar
želimo in kliknemo gumb Spremeni na naročilu. Podatki se nam popravijo. Če ne želimo
spremeniti nič lahko kliknemo gumb Prekliči.

1.7 Brisanje vzorcev in preiskav

Če izbran vzorec in preiskave želimo odstraniti iz naročila to storimo tako, da na

izbranem vzorcu kliknemo na ikono koša .

EMBL nato prikaže opozorilo ali smo prepričani, da izbrani vzorec in preiskave želimo
pobrisati. Če smo prepričani, kliknemo na labelo Odstrani in vzorec ter preiskave se nam
odstranijo iz naročila.



25

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (c) 2022 Infonet d.o.o.

EMBL_GUI

1.8 Opozorila - podvojene napotitve

Na nekaterih naročilnicah nas EMBL opozori, da je bila posamezna preiskava že
naročena v zadnjih 24 urah.

Take preiskave, so obarvane modro. Poleg preiskave imamo moder trikotnik. Če se z
miško postavimo na moder trikotnik dobimo dodatne informacije o tem, kdaj je bila
preiskava nazadnje naročena.

V primeru, da se odločimo, da preiskave potem ne bomo ponovno naročili, lahko te
"podvojene" preiskave  odstranimo tako, da kliknemo na labelo "Odstrani podvojene".

EMBL nas povpraša če smo prepričani o odstranitvi preiskav. Če smo prepričani da
preiskave ne bomo ponovno naročili kliknemo na labelo Odstrani.

V primeru, da "podvojenih" preiskav ne odstranimo, dobimo ob kliku na Shrani ali Pošlji
obvestilo, da na naročilu že obstajajo preiskave, ki so že bile naročene v zadnjih 24 urah.
Če želimo nadaljevati kliknemo labelo Nadaljuj. V tem primeru bomo naročili tudi
preiskave, ki so že bile naročene v zadnjih 24 urah. Če kliknemo labelo Prekliči, pa
lahko preiskave uredimo.
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1.9 Napake

Pri vnosu naročila EMBL lahko dobimo več informacij o napakah oz. obvestil.

Primer napake, če želimo poslati naročilo, kjer nimamo izbranega vzorca in preiskave.
Ob kliku na Shrani/Pošlji se nam polje z napako obarva rdeče, pod vsakim rdeče
obarvanim poljem imamo tudi informacijo o napaki in kaj je potrebno vpisati.

Če nismo vnesli obveznih dodatnih podatkov se le ti ob kliku na Shrani/Pošlji obarvajo
rdeče, pod njimi imamo informacijo, kaj je potrebno vpisati oz. izbrati iz nabora.
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1.10 Pregled naročila

Primer pregleda eNaročila - A4.
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