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1. Wstęp
Program „OKULISTA” przeznaczony jest do kompleksowej obsługi informatycznej
każdego Gabinetu Okulistycznego. Pracuje na komputerach z systemem operacyjnym
Windows. Może być z powodzeniem zastosowany zarówno w małych Gabinetach, jak
również w większych Przychodniach - pozwala na pracę wielostanowiskową w kilku
gabinetach równocześnie.
Główną funkcją pracy programu jest moduł badania wspierany licznymi kartotekami,
wydrukami i możliwościami archiwizacyjnymi dokumentacji fotograficznej i elektronicznej.
Ponieważ często zdarza się, że Gabinet Okulistyczny znajduje się w bliskim sąsiedztwie
(lub w tej samej lokalizacji) Zakładu Optycznego, program OKULISTA może stanowić
element kompleksowego systemu informatycznego i być źródłem danych dla zleceń na
okulary u Optyka.
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2. Instalacja i pierwsze uruchomienie programu.
Instalację programu należy przeprowadzić uruchamiając program „install.exe” (lub w
zależności od wersji „inst_okulista.exe”) z dostarczonej płyty instalacyjnej. Należy
postępować zgodnie z kolejnymi podpowiedziami systemu w poszczególnych krokach
instalatora. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji na pulpicie umieszczona zostanie ikona
skrótu do programu, natomiast w menu start utworzona zostanie grupa o nazwie „Program
OKULISTA”, w której znajduje się również skrót do programu oraz skrót do dokumentacji
programu w formacie Word oraz Acrobat Reader.
Przy pierwszym uruchomieniu programu hasło dostępu do programu jest puste.
Domyślny użytkownik „Administrator” ma dostęp do wszystkich funkcji programu. Zaleca
się ustalenie hasła i listy pozostałych użytkowników i ich haseł. Funkcje te opisane są w
odpowiednim rozdziale.

Dostęp do wszystkich funkcji programu możliwy jest z rozwijanego w dół menu (pulldown menu). Funkcje pogrupowane zostały tematycznie w 4 zestawach. Najczęściej używane
funkcje dodatkowo mają swoje ikony „szybkiego dostępu” na pasku poniżej pull-down menu.
Po zatrzymaniu wskaźnika myszki nad ikoną wyświetlony zostaje opis znaczenia każdej
funkcji. Działanie ikon jest identyczne jak działanie odpowiadającym im funkcjom z pulldown menu z jedną różnicą.
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3. Przygotowanie programu do pracy.
Przed przystąpieniem do pracy z programem należy przeanalizować potrzeby i system
pracy Gabinetu Okulistycznego i odpowiednio skonfigurować program. Pomimo, że są to
funkcje zaawansowane – służące jedynie administratorowi programu – opisane zostaną na
początku, aby zwrócić uwagę na ich wagę i fakt, że powinny zostać przeprowadzone przed
rozpoczęciem „normalnej” pracy z programem.
3.1. Dane adresowe Gabinetu
Funkcja znajduje się w zakładce „Funkcje administracyjne”. Pozwala na
wprowadzenie danych Gabinetu Okulistycznego, w którym program jest zainstalowany. Dane
zapisane w tej formatce wykorzystywane są przy wszelkiego rodzaju wydrukach: kartach
badań, receptach, skierowaniach, zaświadczeniach, zestawieniach.

Uwaga: W wersji demonstracyjnej programu wpisanie danych gabinetu – a w
szczególności zmiana NIP-u nie jest możliwa. Dla każdej pełnej wersji programu zostaje
wygenerowany indywidualny klucz do programu pozwalający na zmianę numeru NIP i
danych adresowych.
Równocześnie w formatce tej jest możliwość przygotowania „pieczęci”, która może
być drukowana na blankietach recept w polu „Świadczeniodawca”

Usługi Informatyczne Wiesław Kwolek, ul Targowa 17, 33-300 Nowy Sącz, tel. 668 859 853

Program OKULISTA – instrukcja obsługi

Strona 6

Wypełnianie tego pola jest opcjonalne – jeśli z programu nie będą drukowane recepty
lub na wydrukowanych receptach będą odciskane pieczęcie tradycyjne – pola należy
pozostawić puste.
3.2. Parametry pracy programu
Funkcja znajduje się w zakładce „Funkcje administracyjne”. Wejście do funkcji
ograniczone jest koniecznością podania hasła. Jako hasło należy wpisać nmer NIP w sposób
identyczny jak wpisany został w danych firmy.

Funkcja zawiera formatkę z możliwością ustawień wpływających na sposób pracy
programu, ustawienia działają na zasadzie przełączników („tak” lub „nie”). Funkcje aktywne
należy zaznaczyć znakiem .
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3.2.1. Aktywny moduł OPTOMETRIA
Zaznaczenie opcji „Aktywny moduł OPTOMETRIA” powoduje dodanie do
formatki badania dodatkowej zakładki zawierającej zestaw badań i pomiarów
przeprowadzanych przez Optometrystów. Szczegółowy wygląd formatki i zestaw
zawartych w niej pól opisany zostanie w części poświęconej przeprowadzaniu i notowaniu
wyników badań. W przypadku, gdy pomiary Optometryczne nie są przeprowadzane –
zakładkę OPTOMETRIA można wyłączyć.

3.2.2. Automat. e-mail z terminem badań.
Funkcja powoduje automatyczne uruchamianie procedury wysyłającej e-maile do
osób, które zarejestrowane były na badania na dzień jutrzejszy (lub następny dzień
roboczy). Procedura zostaje uruchomiona podczas pierwszego uruchomienia programu w
danym dniu. Treść wysyłanego powiadomienia można ustalić w funkcji „Kartoteki →
Opisy stałe”. W liście wysyłkowej zostają umieszczeni tylko ci pacjenci, którzy podali
swój adres e-mail i adres ten został zapisany w kartotece pacjentów w odpowiednim polu
edycyjnym. Oczywistym warunkiem koniecznym poprawnego działania tej procedury jest
posiadanie i skonfigurowanie własnego konta poczty elektronicznej (opisane to zostanie w
odpowiednim podrozdziale).

3.2.3. Automat. sms z terminem badań.
Funkcja działa podobnie jak poprzednio opisana – z tą różnicą, że wysyłane są
komunikaty SMS za pomocą sieci komórkowej. I podobnie jak poprzednio – konieczna
jest zgoda pacjenta na otrzymywanie takich powiadomień – i zapisanie jego numeru
telefonu komórkowego w bazie pacjentów. Konieczny jest również wybór sposobu
wysyłania sms-ów – co opisane ostanie w poświęconym tym zagadnieniom podrozdziale.

3.2.4.

Log. za pomoca karty magnetycznej

Program posiada możliwość zastosowania czytnika kart magnetycznych jako
urządzenia limitującego dostęp do programu. Zamiast tradycyjnego podawania hasła –
można przeskanować kartę z paskiem w czytniku i program automatycznie rozpoznaje
użytkownika i przyznaje mu odpowiednie uprawnienia. Aktywacji czytnika kart
magnetycznych można dokonać przez wybór tej opcji.
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3.3. Konto e-mail gabinetu.
W tej formatce należy skonfigurować konto poczty elektronicznej jeśli w
programie mają być aktywne funkcje korespondencji e-mailowej. Dzięki tym
parametrom program sam uzyskuje dostęp do konta poczty w zakresie koniecznym do
wysłania e-maili bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów obsługi
poczty czy wchodzenia do konta pocztowego poprzez przeglądarkę internetową.

W kolejnych polach formatki należy wpisać odpowiednie dane konfiguracyjne
konta pocztowego oraz (jeśli to konieczne) zaznaczyć wymaganie uzyskania
uwierzytelnienia przez serwer. Wszystkie te informacje można uzyskać od operatora, u
którego zainstalowane jest konto poczty elektronicznej – często publikowane na
stronach internetowych jako dane konieczne do skonfigurowania konta w programach
obsługujących pocztę elektroniczną typu Outlook.
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3.4. Konfiguracja wysyłania sms-ów.
Program posiada również możliwość automatycznego (lub indywidualnego)
wysyłania wiadomości SMS do pacjentów. SMS-sy mogą być wysyłane na kilka
sposobów, zarówno przez bramki internetowe lub serwery FTP jak i przez własny
telefon komórkowy dołączany do komputera odpowiednim kabelkiem na czas
wysyłania sms-ów. Najczęściej są to jednak indywidualne rozwiązania, zależne od typu
bramki lub modelu posiadanego telefonu komórkowego i wskazana jest konsultacja z
autorem programu. Niemniej jednak system wysyłania SMS-ów wymaga
skonfigurowania i poniżej opisane zostaną podstawowe pola konfiguracyjne tej
formatki.

Pierwszym, koniecznym do ustawienia parametrem, jest wybór sposobu
wysyłania sms-ów (pierwsza opcja - domyślna – brak obsługi sms-ów). W dolnej części
formatki, w zależności od wybranej opcji, uaktywnią się pola, w które należy wpisać
właściwe parametry.
3.4.1.

SMS wysyłane z bramki autora programu

Funkcja ta działa po uzgodnieniu z autorem programu – w przeciwnym wypadku
próba wysłania sms-a zakończy się komunikatem o braku aktywnego konta. Wybór tego
sposobu nie wymaga wpisu żadnych dodatkowych parametrów. Program ma zapisany
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adres serwera FTP autora programu, łączy się z nim i sms jest wysyłany do kolejki (lub
bezpośrednio do wysłania). Serwer wyposażony jest w modem GSM wysyłający
wiadomości do adresatów
3.4.2.

SMS wysyłane z własnej bramki (przez FTP)

Funkcja ta działa w przypadku posiadania przez użytkownika programu własnego
serwera FTP oraz oprogramowania obsługującego kolejkę wiadomoći uruchomionego
na komputerze z dołączonym do niego modemem lub telefonem komórkowym.
Oprogramowanie takie oraz pomoc w konfiguracji całości instalacji można uzyskać u
autora programu. Ma to sens w przypadku własnej obsługi wysyłania wiadomości dla
większej ilości programów… np.: wspólnej instalacji jednego serwera dla kilku
Gabinetów lub sieci Gabinetów razem z Zakładami Optycznymi itp. W przypadku
wyboru tego sposobu wysyłania sms-ów w pola formatki należy wpisać adres serwera
FTP, na który mają być kierowane wiadomości, konto serwera, hasło dostępu oraz
folder na serwerze w którym zlokalizowana jest kolejka wiadomości do wysłania (jeśli
pole pozostanie puste – wiadomości zapisane będą w folderze głównym udostępnionego
zasobu)
3.4.3.

SMS wysyłane z własnej bramki (przez folder lokalny)

Funkcja ta działa podobnie jak poprzednia – jednakże obsługuje tylko jeden
Gabinet i zamiast serwera FTP kolejka zlokalizowana jest w jednym z folderów
komputera.. Na tym samym komputerze (na którym zainstalowany jest program
Okulista) dołączony jest telefon komórkowy oraz uruchomiony jest program
pobierający wiadomości z kolejki i wysyłający je do adresata. Aktywny staje się
przycisk „Wskaż” – po kliknięciu na niego należy wskazać folder, w którym
zlokalizowana jest kolejka wiadomości obsługiwana przez program wysyłający. Ten
sposób obsługi nie wymaga dostępu komputera do sieci Internet.
3.4.4.

SMS wysyłane przez bramkę operatora telekomun8ikacyjnego

Jeśli użytkownik programu posiada możliwość przesyłania sms-ów przez
komercyjną bramkę operatora (nie wchodzą w grę darmowe bramki internetowe – nie
ma tam możliwości automatycznego przesłania treści sms-a i adresata) należy wybrać
ten sposób wysyłania sms-ów. W odpowiednie pola wpisujemy indywidualnie
uzgodnione parametry transmisji.
3.4.5.

SMS wysyłane przez dołączony telefon komórkowy

Jest to najprostszy sposób wysyłania wiadomości sms. Należy dołączyć do
komputera telefon komórkowy (port szeregowy lub port USB) za pomoca
odpowiedniego przewodu, zainstalować odpowiednie oprogramowanie (drivery
producenta telefonu) i w menu rozwijanym „Port” wybrać numer portu szeregowego,
do którego przyłączony jest telefon (w przypadku dołączenia telefonu do portu USB jest
do numer wirtualnego portu szeregowego utworzonego przez system dla modemu). Ten
sposób wysyłania sms-ów ma swoją podstawową wadę – na czas wysyłania sms-ów (od
20 do 40 sekund) program komunikuje się z telefonem i oczekuje na potwierdzenie - nie
jest możliwa praca w programie.
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4. Praca z kartotekami
Program zawiera kilka kartotek, które w mniejszym lub większym stopniu poddawane
są modyfikacji i aktualizacji podczas pracy programu. Przeznaczenie i sposób pracy w tych
kartotekach zostaną opisane poniżej
4.1. Kartoteka pacjentów
W kartotece pacjentów program umożliwia zapisanie podstawowych danych o
pacjentach Gabinetu Okulistycznego. Poniżej przedstawiona jest formatka kartoteki
pacjentów. Podstawowym elementem formatki jest tabela z listą. Na liście tej pacjenci
uszeregowani są w porządku alfabetycznym. Tabela zawiera nazwisko i imię pacjenta
oraz jego adres. Z lewej strony jest jeszcze numer pacjenta – nadany automatycznie przez
program. Pozostałe dane o pacjencie zawarte są w dolnej części formatki i wskazują dane
pacjenta wskazanego belką wyboru w tabeli. Dane te zmieniają się wraz z przesuwaniem
belki na liście.
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Szybkiego przesuwania listy pacjentów można dokonać przy pomocy bocznego
paska przewijania – jest to przemieszczanie się „orientacyjne” w inny rejon tabeli – po
tabeli można przesuwać się klawiszami PgUp/PgDwn lub klawiszami strzałek góra/dół.
Dla dokładnego zlokalizowania pacjenta na liście należy skorzystać z pola szybkiego
wyszukiwania znajdującego się bezpośrednio pod tabelą z lewej strony (zatytułowanego
wybór). Po kliknięciu myszką na to pole, w polu tym pojawi się kursor umożliwiający
wpisywanie ciągu znaków. Naciśnięcie dowolnej litery powoduje przewinięcie listy do
nazwiska rozpoczynającego się wpisaną literą... itd. wpisując kolejne litery nazwiska lista
przewija się coraz bliżej docelowego pacjenta. Po wejściu do kartoteki klientów okienko
wyboru domyślnie staje się okienkiem aktywnym i nie trzeba klikać w niego myszką, aby
go uaktywnić – można od razu wpisywać pierwsze litery szukanego pacjenta.
Z prawej strony formatki umieszczone są przyciski funkcyjne pozwalające na
edycję pozycji wskazanej na liście wyboru, dopisywanie nowych pozycji i usuwanie
niepotrzebnych. Dopisanie nowego pacjenta do kartoteki możliwe jest po kliknięciu
przycisku „Nowy”. Wszystkie przyciski formatki (z wyjątkiem „Zapisz” i „Anuluj”) stają
się nieaktywne, uaktywniają się natomiast pola, w które należy wpisać dane zapisywanego
do kartoteki pacjenta. Zapisanie danych do kartoteki (założenie nowej kartoteki) następuje
po kliknięciu na przycisk „Zapisz”. Jeśli klikniemy „Anuluj” lub zamkniemy okienko
kartoteki bez kliknięcia „Zapisz” – wprowadzane dane zostaną utracone, a kartoteka nie
zostanie założona. Po zapisie kartoteki wszystkie przyciski na powrót uaktywnią się,
nowo założona kartoteka zostanie dopisana do listy – a belka wyboru w tabeli ustawi się
na dopiero co dopisanej kartotece.
Korekty zapisanych danych w kartotece można dokonać klikając na przycisk
„Edytuj”. Podobnie jak w przypadku dopisywania kartoteki uaktywnią się pola edycyjne
- nie będą jednak puste jak w przypadku nowej pozycji – ale w polach umieszczone będą
wszystkie dane z bieżącej kartoteki. Po zmianie koniecznych danych należy kliknąć
przycisk „Zapisz”. Podobnie jak poprzednio, przycisk „Anuluj” lub zamknięcie okienka
przez zapisaniem, spowoduje utratę wprowadzanych zmian.
Oprócz podstawowych danych o pacjencie (widocznych w polach poniżej tabeli)
istnieje możliwość zapisania dowolnych innych informacji tekstowych. Przycisk
„Wywiad” powoduje otwarcie okienka edycyjnego, w którym można takie informacje
wpisać. Przed zamknięciem okienka należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby dane zostały
dołączone do kartoteki pacjenta. Zapisane w tym miejscu dane będą pojawiać się
każdorazowo przy otwarciu nowego badania lub przeglądzie badania – na zakładce „Dane
pacjenta”.

Zaawansowane przeszukiwanie listy pacjentów
Poniżej, w dolnej części formatki kartoteki pacjentów znajduje się przycisk
zaawansowanego wyszukiwania pacjentów „Szukaj”. Otwiera się okienko, w którym
wpisujemy dowolny, poszukiwany ciąg znaków. Wpisany ciąg znaków jest wyszukiwany
we wszystkich polach opisowych dla każdego pacjenta. Może to być np. fragment
nazwiska, nazwa ulicy, miejscowość numer telefonu itp. Po wpisaniu ciągu znaków i
kliknięciu na przycisk „Znajdź” baza danych przeszukiwana zostaje od pierwszego do
ostatniego rekordu, pokazując jednocześnie stan zaawansowania przeszukiwania na belce
postępu. Jeśli odnaleziony zostanie klient spełniający kryterium, zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat i dane tego klienta zostaną wyświetlone w odpowiednich polach
okienka. Jednocześnie uaktywniony zostanie dodatkowy klawisz „Następny”
pozwalający na kontynuację wyszukiwania począwszy od wyświetlonego klienta.
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Możliwe jest kilkakrotne kontynuowanie przeszukiwania aż do momentu odnalezienia
właściwej pozycji.

Formatka zaawansowanego wyszukiwania pacjentów ma jeszcze dodatkową
możliwość. Zamiast wpisywania ciągu znaków – można wpisać datę urodzenia pacjenta i
zaznaczyć „ptaszkiem” kwadracik z lewej strony daty. Również w tym wypadku
wyszukiwani będą kolejni pacjenci, których data urodzenia równa jest wpisanej z
możliwością kontynuacji przeszukiwania.

Wysyłanie e-maili do pacjentów
Na formatce kartoteki pacjentów - obok pola adresu e-mail znajduje się kolejny
przycisk. Jeśli w polu e-mail wpisany jest poprawny adres poczty elektronicznej, przycisk
ten uaktywnia się i klikając go można wysłać maila do klienta bezpośrednio z tego
miejsca. Warunkiem poprawnego wysłania poczty z programu jest poprawna konfiguracja
własnego konta poczty elektronicznej w funkcji „Funkcje Administracyjne → konto email Gabinetu”.
W pola „Serwer poczty” i „Od” przeniesione zostają dane z parametrów konta
zapisanych w funkcji Administratora. Konto „Do” pobierane jest z kartoteki klienta, do
którego pocztę chcemy wysłać.
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Do dyspozycji mamy pole „Temat” oraz pole tekstowe, w które wpisujemy treść
przesyłanego maila. Do przesyłanej poczty można również dołączyć załącznik w postaci
pliku dyskowego, podobnie jak w standartowych programach obsługujących pocztę email. Mail zostaje wysłany po kliknięciu przycisku „Wyślij”. Odbywa się to poprzez
skrzynkę pocztową Gabinetu bez udziału jakichkolwiek dodatkowych programów.

Wysyłanie sms-ów do pacjentów
Kartoteka pacjentów posiada jeszcze jedną funkcjonalność. Po kliknięciu na ikonę
telefonu komórkowego (obok pola z numerem telefonu) istnieje możliwość wysyłania
sms-a do pacjenta. Uruchomienie tej funkcji możliwe jest po kontakcie z autorem
programu i uruchomieniem tej usługi na bramce sms. W innych rozdziałach opisane
zostaną funkcje automatycznego powiadamiania pacjentów pomocą sms-ów o terminie
badania oraz „grupowe” wysyłanie sms-ów do większej ilości pacjentów równocześnie.
Poniższy rysunek przedstawia formatkę pozwalającą na przygotowanie i
wysłanie wiadomości sms. Formatka jest wspólna dla innych funkcji wysyłających sms-y,
dlatego też niektóre przyciski aktywne SA w zależności od kontekstu w jakim funkcja
wysyłania sms została wywołana.
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Długość 1 wiadomości powinna wynosić maksymalnie 160 znaków. Licznik pod
polem edycyjnym pokazuje bieżącą długość i po przekroczeniu 160 znaków wpisywanie
kolejnych liter jest blokowane. Aby wysłać sms wystarczy kliknąć „Wyślij”. W zależności
od skonfigurowanego trybu obsługi sms-ów uaktywniona zostanie właściwa procedura
obsługi przesyłania komunikatów. W większości przypadków funkcja działa
błyskawicznie – poza przypadkiem, gdy do komputera bezpośrednio podłączony jest
telefon komórkowy i program „Okulista” sam obsługuje transmisję. W takim przypadku
operacja wysyłania pojedynczego sms-a trwa od 20 do 40 sekund.

Wykonanie badania
Z listy pacjentów można przejść bezpośrednio do głównej funkcji programu –
przeprowadzenia badania okulistycznego. Do tego celu służy przycisk „Nowe badanie”.
Otwarta zostanie kontrolka „Badanie okulistyczne” dla pacjenta wskazanego belką
wyboru na liście w tabeli. Szczegółowy opis tej funkcji zostanie tutaj pominięty – w tym
celu należy zapoznać się z rozdziałem traktującym o tym temacie.
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Archiwum badań
Kolejny przycisk na formatce kartoteki to „Archiwum badań”. Po kliknięciu
pojawia się tabelka z wyszczególnionym badaniami (data przeprowadzenia badania i
kolejny numer). Badania SA zestawiane dla podświetlonego na liście pacjenta.

Po wskazaniu belką wyboru interesującego nas badania i kliknięciu „Wgląd”
można przeglądnąć szczegóły przeprowadzanego badania. Formatka przeglądu badania
opisana będzie szczegółowo w oddzielnym rozdziale.

Dokumentacja elektr.
Program posiada możliwość gromadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
i związania tych dokumentów z konkretnym pacjentem. Mogą to być archiwalne,
zeskanowane kartoteki „ręczne” i załączone do programu jako wygodny sposób na
podgląd przeprowadzonych w przeszłości badań. Mogą to być również wyniki badań
przeprowadzonych przy pomocy urządzeń diagnostycznych, generujących dane w postaci
plików graficznych (najczęściej JPG) czy dokumentów PDF.
Pliki mogą być dołączane w trakcie przeprowadzania badania (jako wyniki
importowane z aparatury diagnostycznej lub szkice rogówki, tęczówki czy dna oka
wykonane „odręcznie” na dołączonych w programie wzorcach) mogą być również
dołączane i przeglądane z poziomu kartoteki pacjentów. W ten sposób często przenoszone
jest archiwum „papierowe” – po zeskanowaniu kartotek są dołączane w tym właśnie
miejscu.
Po kliknięciu na przycisk „Dokumentacja elektr.” otwiera się okienko z
wyszczególnionymi wszystkimi plikami dołączonymi do kartoteki wskazanego pacjenta.
W tabeli oprócz nazwy pliku podany jest jego rozmiar, data i czas utworzenia oraz opis
typu pliku. Pod tabelą jest pole tekstowe, w którym można zapisać szczegóły dotyczące
dokumentu. Obok znajduje się okienko podglądu plików graficznych.
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Przyciski z prawej strony pozwalają na pełnoekranowy podgląd dokumentu,
dodawanie lub usuwanie dokumentów oraz edycję opisu. Podczas dodawania dokumentu,
zarówno pliku graficznego jaki i dokumentu PDF, otwiera się okienko pozwalające
przeszukać zawartość zasobów komputera i otoczenia sieciowego i wskazać plik, który
chcemy dołączyć. Pełnoekranowy podgląd dokumentów odbywa się za pomocą
zdefiniowanych w systemie Windows przeglądarek (np. dla plików JPG – przeglądarka
fotografii systemu Windows, dla plików PDF – Adobe Acrobat Leader) można je
zdefiniować lub zmienić za pomocą narzędzi Windows.
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4.2. Kartoteka użytkowników programu i lekarzy
Dostęp do tej kartoteki możliwy jest w funkcji rozwijanego menu: „Kartoteki →
Użytkownicy/Lekarze”. W kartotece zgromadzone są dane o wszystkich użytkownikach
programu (administratorze, pracownikach recepcji, lekarzach) oraz ich uprawnienia do
poszczególnych modułów programu.

Formatka użytkowników programu zbudowana jest podobnie jak formatka
pacjentów. W tabeli wyszczególnione są kolejne osoby, pod tabelą szczegółowe
informacje, a z prawej strony przyciski z funkcjami obsługi kartoteki. Przyciski dotyczące
dopisywania, edycji i usuwania użytkowników działają podobnie jak w przypadku
kartoteki pacjentów.
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Prawa dostępu
Każdemu nowo dopisanemu użytkownikowi należy ustalić uprawnienia do funkcji
w programie. Należy na liście podświetlić belką wyboru użytkownika, któremu chcemy
nadać uprawnienia do pracy i kliknąć przycisk „Prawa dostępu”.

Na formatce należy zaznaczyć funkcje programu, do których użytkownik ma mieć
dostęp. Zestawy funkcji podzielone są na dość obszerne tematycznie grupy, ale większy
stopień szczegółowości nie jest konieczny.
Po przyznaniu odpowiednich uprawnień należy pamiętać o kliknięciu na przycisk
„Zapisz”. Zamknięcie okienka edycji uprawnień bez zapisu nie spowoduje żadnych zmian
w uprawnieniach.

Zmiana hasła
Przycisk „Zmiana hasła” służy do ustalenia (po dopisaniu użytkownika) jak również
do zmiany hasła podczas użytkowania programu.

Zmiany hasła może dokonać użytkownik programu posiadający uprawnienia
administratora - może dokonać zmiany hasła wszystkim pozostałym użytkownikom
programu. Każdy inny użytkownik programu może dokonać zmiany hasła dostępu do
programu tylko sobie. Hasło należy wpisać (dla kontroli poprawności) dwukrotnie.
Wpisywane znaki nie są wyświetlane na ekranie – zamiast nich w polach edycyjnych
pojawiają się czarne kropki.
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Karta magnetyczna
Przycisk „Karta magnet.” służy do ustalenia dostępu do programu za pomocą karty
magnetycznej. Istotne jest w tym wypadku, aby w konfiguracji programu ustawiona była
opcja „Logowanie za pomocą kart magnetycznych” oraz, co oczywiste, aby do komputera
dołączony był czytnik kart magnetycznych.

Podczas, gdy aktywna jest formatka „Odczyt karty” należy „przeciągnąć” kartą
magnetyczną przez szczelinę czytnika. Ciąg znaków zakodowany w karcie zostanie
zapisany jako identyfikator użytkownika i możliwe będzie późniejsze logowanie się do
programu za pomocą zaskandowania karty.

Godziny przyjęć
Dla lekarzy, dla których prowadzona będzie rejestracja pacjentów istotnym jest
ustalenie tygodniowego rozkładu godzin przyjęć pacjentów oraz określenie średniego
czasu trwania jednego badania. Dla lekarza wskazanego w tabeli należy kliknąć przycisk
„Godziny przyjęć”. Otwiera się okienko w tygodniowym rozkładem przyjęć.

Tabelkę z tygodniowym rozkładem godzin przyjęć należy wypełnić i kliknąć „Zapisz”.
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Recepta
Program posiada możliwość wydruku recept lekarskich. Za względu na
indywidualne zakresy numeracji recept oraz preferencje dotyczące sposobu drukowania,
parametry wydruku ustawia się oddzielnie dla każdego lekarza pracującego w programie.

Pierwszym elementem, determinującym sposób wydruku recepty jest wybór
rodzaju wydruku. Należy wybrać (zaznaczając właściwą opcję) czy wydruk recept
odbywać się będzie na gotowych blankietach recept – wybór pierwszej opcji (tylko
zawartość) czy też na czystych kawałkach papieru – druga opcja (wydruk kompletny z
ramkami i kodem kreskowym).
Jeśli wybrana zostanie pierwsza opcja – istotnym parametrem wydruku będzie
pozycjonowanie drukowanej treści względem elementów opisowych na blankiecie.
Należy dopasować wydruk do typu blankietu i rodzaju drukarki. W prawej części formatki
(na schematycznym szkicu recepty) aktywne są pola numeryczne, w które należy wpisać
przesunięcie (w milimetrach) poszczególnych segmentów drukowanej recepty. Należy to
dobrać doświadczalnie.
W przypadku wyboru drugiej opcji cała recepta drukowana jest na czystym
blankiecie papieru wielkości recepty. Jest to 1/3 kartki formatu A4. W tym wydruku nie
jest istotne pozycjonowanie poszczególnych fragmentów recepty, ale przede wszystkim
numer i parametry kodu kreskowego recepty. Uaktywnia się lewa część formatki, w której
wpisujemy numerację recept i typ kodu kreskowego. Numeracja zawiera pierwsze dwie
niezmienne cyfry (numer kasy chorych), następnie numer z przydzielonej puli
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(inkrementowany jest po każdej wydrukowanej recepcie) oraz niezmienną jedną cyfrę, po
której drukowana jest automatycznie cyfra kontrolna.
Dane lekarza pobierane są z kartoteki użytkowników/lekarzy, dane nagłówkowe –
może być przybijana pieczęć lub alternatywnie wydruk danych świadczeniodawcy –
ustawianych w funkcji „Funkcje administracyjne → Dane adresowe Gabinetu” – przycisk
„Pieczęć na receptę”.
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4.3. Lista leków
Program ma możliwość ustalenia listy leków najczęściej stosowanych w leczeniu.
Dostęp do tej kartoteki możliwy jest w funkcji rozwijanego menu: „Kartoteki → Lista
leków”. Organizacja kartoteki jest identyczna jak w przypadku omówionych już kartotek
pacjentów i użytkowników. Nie posiada żadnych dodatkowych funkcji.

Formatka składa się z tabeli, zestawu przycisków służących edycji kartoteki oraz
dodatkowego pola tekstowego, w którym można umieścić dowolne notatki dotyczące
każdej z pozycji kartoteki leków.
Wersja instalacyjna programu zawiera wstępnie wpisanych kilkadziesiąt pozycji,
oczywiście każdy z lekarzy ma możliwość uzupełnienia tej listy lub usunięcie
niepotrzebnych pozycji.
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4.4. Klasyfikacja chorób ICD-10
W programie załączony został katalog zawierajmy klasyfikację ICD-10 w formie
rozwijanego „drzewa”. Jest to funkcja pomocnicza, można z niej skorzystać w miejscach,
gdzie wymagany jest zapis kodu ICD-10.

Przy uruchomieniu funkcji domyślnie drzewo rozwija się na grupie H00-H59.
Rozwinięcie na każdej dowolnej grupie możliwe jest po kliknięciu znaczka + po lewej
stronie każdej grupy. W dolnej części rozwijają się szczegółowe pozycje każdej z podgrup
oraz znajduje się pole tekstowe ze szczegółowym opisem schorzenia. Pole to może służyć
jako własny notatnik – można je edytować i zapamiętać po kliknięciu przycisku „Zapisz”
Przycisk „Znajdź” otwiera okienko pozwalające wpisać poszukiwany w bazie
danych dowolny fragment tekstu. Pozycja, w której odnaleziona zostanie poszukiwana
fraza wyświetli się w dolnej części formatki.
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4.5. Ubezpieczenia
Jest to pomocnicza kartoteka, w której określić można rodzaje ubezpieczeń. Podczas
przeprowadzania badania opcjonalnie można powiązać z określoną grupą pacjentów, co
ułatwia późniejsze ewentualne statystyki.

Organizacja i obsługa kartoteki jest podobna jak już było to opisane przy okazji
poprzednich kartotek.
4.6. Rodzaje badań
Kolejna pomocnicza kartoteka, określająca rodzaje badań przeprowadzanych przez
przychodnię. Kartoteka ta ma zastosowanie podczas rejestracji pacjentów na badania.
Można z góry określić rodzaj badania – ułatwia to późniejsze oszacowanie czasu
potrzebnego na przeprowadzenie badania.

Organizacja i obsługa – identyczna jak omówione wcześniej kartoteki.
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4.7. Opcje ostrości wzroku
Kartoteka pomocnicza – wstępnie wypełniona. Ma zastosowanie w badaniu podczas
wpisów Wisus, można posłużyć się podpowiedzią przygotowanej listy zamiast
każdorazowo wpisywać treść. Oczywiście jest to tylko przykład – każdy z lekarzy może
przygotować sobie własną listę stosowanych skrótów i opisów.

4.8. Opcje Snellen
Kartoteka pomocnicza – jak wyżej opisana – ale ma zastosowanie w odniesieniu do
wypełnianych podczas badań pól Snellen. Daje możliwość podpowiedzi własnych
skrótów i opisów.
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4.9. Opisy stałe
Jest to kartoteka gromadząca wszystkie względnie stałe – powtarzające się często
fragmenty treści tekstowych w różnych fragmentach pracy programu oraz zestawy stałych
opisów diagnostycznych w poszczególnych fazach badań.
W lewej górnej części formatki znajduje się okienko z listą opisów stałych
używanych przez program. Są one wstępnie wypełnione, lecz należy je dostosować do
potrzeb własnego Gabinetu. Po wskazaniu belką wyboru rodzaju opisu – jego treść
pojawia się w dolnej części formatki. Z prawej strony znajduje się okienko z
dodatkowymi informacjami dotyczącymi wybranej kategorii opisu oraz przyciski do
edycji treści. Okienko z treścią jest zablokowane – odblokowanie do edycji następuje po
kliknięciu przycisku „Edycja”. Podczas edycji należy zwrócić uwagę na pewne umowne
elementy formatowania i kodowania treści.

Rozmieszczenie treści – do formatek docelowych lub na wydruk przenoszona
zostaje treść łącznie z formatowaniem, dlatego też treść należy przenieść do nowej linii
wyznaczając miejsce przeniesienia w sposób doświadczalny (zwłaszcza przy wydrukach
zależne to będzie od rodzaju drukarki)
Zastosowanie symboli – niektóre opisy dają możliwość zapisu elementów
ograniczonych znakami < >. Zamiast tych symboli do treści docelowej wstawiana jest
zmienna wartość wynikająca z kontekstu. Dopuszczalność i zakres zastosowania symboli
określona jest p okienku informacyjnym
Wariantowość podczas list wyboru – ma zastosowanie w przypadku tworzeniu list z
podpowiedziami dla poszczególnych elementów badań. I tak np. dla opisu „Aparat
ochronny oka” można przygotować podpowiedź treści najczęściej używanej diagnozy,
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która będzie domyślnie wpisywana podczas badania. Można jednak przygotować sobie
kilka różnych wariantów diagnozy, która podczas badania wyświetlana będzie w postaci
„listy wyboru”. W przypadku takim będzie możliwość wskazania właściwego opisu – bez
konieczności jego każdorazowego wpisywania. Aby taka lista wyboru została stworzona
należy w treści opisu umieścić linię zawierającą co najmniej 3 znaki ***. Dopuszczalność
zastosowania listy wyboru również opisana jest w okienku informacyjnym.
W chwili obecnej opisy stałe zawierają 3 grupy treści:
− treść wysyłanych powiadomień o badaniu (e-mail i sms)
− treść wystawianych zaświadczeń (ogólne, do pracy przy komputerze,
przeciwwskazania)
− treść domyślnych opisów wyników badań (aparat ochronny oka, osadzenie i
ruchomość gałek ocznych, spojówki, rogówka, komora przednia, pole widzenia,
tęczówka, źrenica, soczewka, ciało szkliste, dno oka, inne badania)
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5. Rejestracja pacjentów
Warunkiem właściwego działania funkcji rejestracji jest prawidłowe zdefiniowane
godzin przyjęć lekarzy w poszczególnych dniach tygodnia oraz średniego czasu trwania
jednego badania. Rejestrację można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest rejestracja
dokonywana pod konkretną datą dla wybranego lekarza, drugi sposób chronologicznie
umieszcza w tabeli wszystkich zarejestrowanych pacjentów do wszystkich (lub wybranych)
lekarzy umożliwiając łatwiejsze odnalezienie np. pierwszego wolnego terminu.
5.1. Rejestracja indywidualna.
Moduł prowadzenia indywidualnej rejestracji pacjentów na badania jest prowadzony
dla każdego lekarza na wybrany dzień. Po wybraniu funkcji „Kartoteki → Rejestracja
pacjentów” (lub kliknięciu na ikonę szybkiego wyboru funkcji z paska zadań), należy
wybrać datę i nazwisko lekarza. Wyświetlony zostaje terminarz (oczywiście, jeśli wskazany
lekarz w danym dniu przyjmuje).
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Obsługa formatki rejestracji jest prosta i intuicyjna. Oprócz okienek wyboru daty i lekarza
dostępne są cztery podstawowe funkcje:
-

zapisanie pacjenta do badania – przycisk „Zapisz” lub klawisz INS – wyświetlona
zostaje lista klientów – wybieramy pacjenta z listy (lub dopisujemy do listy jeśli pacjent
jest po raz pierwszy i wówczas wybieramy). Następnie określamy (przez wybranie z
listy) rodzaj badania. Po zatwierdzeniu termin zostaje przydzielony pacjentowi

-

usunięcie zapisanego klienta – należy wskazać klienta do usunięcia i kliknąć przycisk
„Wyczyść” lub nacisnąć klawisz „Delete”

-

dodanie godziny do terminarza – przycisk „Dodaj godz.” – Funkcja ta umożliwia
zagęszczenie terminarza i dodania dodatkowego terminu pomiędzy już istniejącymi.
Otwiera się okienko, do którego należy wpisać dodatkowy termin. Po zatwierdzeniu
termin zostaje dopisany do listy w chronologicznym porządku.

-

usunięcie godziny z terminarza – przycisk „Usuń godz.”
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5.2. Tabela rejestracji - chronologiczna.
Wybór funkcji: „Kartoteki → Rejestracja pacjentów → Tabela rejestracji”.
Funkcja umożliwia zestawić wszystkich zarejestrowanych pacjentów do wszystkich (lub
wybranych) lekarzy w porządku chronologicznym. Pozwala na szybsze zlokalizowanie
wolnych terminów i optymalizację pracy lekarzy.

Na formatce wyboru zakresu tabeli należy wybrać okres, jaki tabela ma zawierać
oraz lekarzy, których dotyczy. Zaznaczenie lub odznaczenie lekarza na liście odbywa się
przez dwukrotne kliknięcie pozycji na liście. Wybrane pozycje oznaczone są kolorem
zielonym. Po kliknięciu przycisku „Wykonaj” otwiera się aktywna tabela z
chronologicznym ustawieniem wszystkich terminów przyjęć lekarzy. Na tabeli wszystkie
wolne terminy przyjęć oznaczone są kolorem zielonym. Dwukrotne kliknięcie na dowolnym
terminie lub kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wyświetlenie listy klientów i
zapisanie wybranego klienta na wskazany termin.
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6. Badania
6.1. Nowe badanie.
Rozpoczęcie nowego badania następuje po wybraniu funkcji z menu głównego
„Badania → Nowe badanie” lub przez kliknięcie odpowiedniej ikony na głównym pasku
zadań programu. Pierwszą czynnością jest wybór pacjenta z listy, dlatego też wyświetla się
formatka kartoteki pacjentów. Jeśli pacjent jest już w kartotece należy wskazać go belką
wyboru i kliknąć przycisk „Nowe badanie”. Jeśli pacjent pojawia się po raz pierwszy,
najpierw należy dopisać go do kartoteki, a następnie kliknąć „Nowe Badanie”
Otwiera się podstawowa formatka badania. W górnej części okienka znajdują się dane
informacyjne o pacjencie (z lewej strony) oraz okienka umożliwiające wybór rodzaju
pacjenta, wprowadzenia kwoty opłaty za badanie oraz określenie daty przeprowadzenia
badania. Z prawej strony jest zestaw przycisków z funkcjami dostępnymi z poziomu
otwartego badania.

Główną część formatki zajmuje okienko o strukturze zakładkowej pozwalające przejść
do kolejnych faz przeprowadzanego badania. Wyświetlanie zawartości kolejnych zakładem
możliwe jest po kliknięciu myszką na nagłówek zakładki.
Pierwsza zakładka zawiera „Dane pacjenta”. Są to rozszerzone dane, pojawiające się
przy otwarciu każdego nowego badania. Można je edytować podczas badania – ich zapis do
kartoteki nastąpi przy zapisie kompletnego badania. Jedyną zmienną pozycją na tej zakładce
jest okienko edycyjne „Wywiad szczegółowy dotyczący badania”. Ponieważ każda wizyta
pacjenta u lekarza może dotyczyć innego problemu, okienko przy otwarciu badania jest puste
i należy wpisać powód wizyty. Podczas edycji tej zakładki należy myszką zaznaczyć
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właściwe pola, w okienka edycyjne wpisać treść, również w pola dotyczące przyjmowanych
leków można wpisać leki z klawiatury lub wybrać je z listy leków (po kliknięciu przycisku
„Lista”).
Zakładki „Badanie 1”, „Badanie 2” i „Badanie 3” służą do zapisu wyników
podstawowych czynności diagnostycznych. Mają podobną organizację i poniżej zostaną
opisane ogólne zasady edycji tych zakładek:
−
−

Większość zapisów posiada podział na oko prawe i lewe
- oznaczenie faktu wykonania (lub nie) kolejnych czynności diagnostycznych

−

- przycisk pozwalający przywołać właściwą listę z podpowiedzią – listy
przygotowywane w sekcji „Opisy stałe” opisane były w odpowiednim podrozdziale.

−

- przycisk pozwalający na dołączenie pliku graficznego do określonego etapu
badania. Można dołączyć dowolne pliki graficzne wykonane przez urządzenia
zapisujące na dysku pliki w postaci obrazu (np. aparaty fotograficzne). Po kliknięciu
przycisku otwiera się okienko eksploratora zawartości komputera i otoczenia
sieciowego, w którym należy wskazać lokalizację pliku dołączanego do badania. Po
wskazaniu pliku można go dodatkowo opatrzyć dowolną treścią komentarza.

−

- przycisk aktywny przy zapisie „Rogówki”, „Tęczówki” i „Dna oka”.
Pozwala na dokonanie odręcznych szkiców na schematycznym „podkładzie”.
Kliknięcie na przycisk powoduje otwarcie Windows’owego programu Paint i
umożliwieniu edycji szkicu. Po dokonaniu edycji należy rysunek zapisać (w
programie Paint kliknąć na ikonkę z dyskietką, lub z menu wykonać funkcję
„Zapisz”).
Pola i okienka tekstowe można dowolnie edytować – nawet jeśli wcześniej
przywołany był opis stały. Można w ten sposób dokonać dowolnej jego edycji nie
ograniczając się do sztywnego zestawu opisów.

−

Zakładka „Optometria” – opcjonalna zakładka (można ją wyłączyć w konfiguracji
programu) zawierająca zestaw pól tekstowych umożliwiających zanotowanie wyników
pomiarów optometrycznych.
Zakładki „Okulary” i „Soczewki kontaktowe” zawierają tabele pozwalające zapisać
wyniki doboru elementów korekcyjnych. Na podstawie wypełnionych tabel w tych
zakładkach mogą zostać wydrukowane zlecenia na wykonanie okularów lub na soczewki
kontaktowe (przyciski z prawej strony formatki Badania). Również tabele te mogą być
wykorzystywane jako źródło danych dla programu „Optyk” współpracującego z programem
„Okulista”. Jeśli w otoczeniu sieciowym znajduje się komputer z zainstalowanym w
Zakładzie Optycznym programem „Optyk” można skonfigurować je do współpracy w
zakresie wymiany danych w tym zakresie.
Zakładka „Zalecenie/Diagnoza” w głównym okienku edycyjnym pozwala na zapis
dowolnej treści stanowiącej opis przeprowadzonych badań, diagnozy, zaleceń dla pacjenta itp.
Umożliwia również wpis i przegląd listy chorób ICD10. W dolnej części znajduje się zestaw
narzędzi pozwalających na przygotowanie i wydruk informacji, skierowań i zaświadczeń.
Wydruki przygotowane są na blankietach z wypełnioną już częścią nagłówkową. Treść należy
uzupełnić informacjami na podstawie przeprowadzonych badań, w przypadku zaświadczeń –
domyślną (najczęściej używaną treść) można przygotować w sekcji „Opisy stałe”.
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Zakładka „Leki” pozwala na zapis zaleconych pacjentowi leków oraz ewentualne
wydrukowanie recepty lekarskiej. Zapisane leki umieszczone są w tabeli – dopisanie do tabeli
możliwe jest przez wybór leku z listy (przycisk „Dodaj”). Przycisk „Recepta” wyświetla
interaktywny blankiet recepty, który można uzupełnić o dodatkowe elementy opisowe,
zapisać i wydrukować.

Recepta wydrukowana będzie zgodnie z ustawieniami parametrów wydruku recept
opisanymi w wcześniej w podrozdziale Praca z kartotekami → Kartoteka użytkowników
programu i lekarzy → Recepty.
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Zakładka „Załączone pliki” pozwala na dołączenie dokumentacji w postaci
dodatkowych plików. Zawartość zakładki jest identyczna jak opisana wcześniej funkcja
„Dokumentacja elektroniczna” w podrozdziale „Praca z kartotekami → Kartoteka
pacjentów”. W chwili obecnej obsługiwane są pliki typu JPG oraz PDF. W przypadku
konieczności zakres obsługiwanych plików zostanie przez autora rozszerzony do
wymaganych typów.
Formatka Badanie posiada jeszcze dodatkowy przycisk „Przenieś z poprz. bad.”
Powoduje on przeniesienie do zakładek "Badanie1", "Badanie2", "Badanie3", "Okulary" i
"Soczewki kontaktowe" danych z poprzednio wykonanego badania dla tego pacjenta.

Przycisk „Archiwum badań” pozwala na przegląd wcześniejszych badań pacjenta w
trakcie wykonywania bieżącego badania. Po kliknięciu na przycisk zostaje wyświetlona
tabelka z chronologiczną listą wszystkich badań pacjenta, po wyborze badania, które nas
interesuje można kliknąć przycisk „Zobacz”. Wyświetlona zostaje zawartość wybranego
badania w trybie „tylko do odczytu” (bez możliwości modyfikacji danych).
Przycisk „Anuluj” powoduje rezygnację z zapisu wprowadzonych danych na dysk.
Rezygnacja z zapisu wymaga jeszcze dodatkowego potwierdzenia. Wyświetla się komunikat,
który ma zapobiec przypadkowej utracie wpisanych danych.
Przycisk „Zapisz” powoduje zamknięcie badania i zapis wszystkich danych na dysk
komputera.
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6.2. Przegląd badań / ponowna edycja badania.
Często zdarza się, że nowe badanie otwierane będzie chwilowo – np. w przypadku, gdy
lekarz po wstępnym wywiadzie dokona zakropienia oczu, po czym zamknie (zapisze)
badanie, przystąpi do badania innego pacjenta a po chwili powróci do edycji badania
otwartego wcześniej. Wówczas należy skorzystać z funkcji przeglądu badania. Funkcja ta
pozwala równocześnie na ponowną edycję lub modyfikację zapisanych danych.
Dostęp do przeglądu zlecenia możliwy jest z kilku punktów programu. Pierwszym z
nich jest dostęp z kartoteki pacjentów. Należy najpierw wskazać właściwego pacjenta,
następnie kliknąć „Archiwum badań”, wskazać właściwe badanie i kliknąć „Zobacz”. Ten
sposób dostępu do przeglądu badania został opisany w podrozdziale „Praca z kartotekami
→ Kartoteka pacjentów → Archiwum badań”.
Program zawiera również funkcję zawierającą narzędzia pozwalające na zaawansowane
wyszukiwanie badań, skąd również można dokonać przeglądu zawartości wykonanego
badania. Funkcja pull down menu „Badania → Przegląd badań” lub ikona szybkiego
dostępu z podręcznego menu szybkiego dostępu.

Usługi Informatyczne Wiesław Kwolek, ul Targowa 17, 33-300 Nowy Sącz, tel. 668 859 853

Program OKULISTA – instrukcja obsługi

Strona 37

Formatka przeglądu badań zawiera listę wszystkich wykonanych badań w
uporządkowaniu chronologicznym. Przy otwarciu lista ustawia się na ostatnio wykonanych
badaniach. Poniżej tabeli są przyciski umożliwiające wgląd (i modyfikację) zawartości
badania „Zobacz”, usunięcie badania „Usuń”, zmianę pacjenta, jeśli omyłkowo do badania
wskazano niewłaściwego pacjenta „Zmień p.”. Przycisk „Anuluj” zamyka okienko
przeglądu.
Dolna część formatki służy ustawieniu filtrowania zakresu wyświetlanych badań i
uaktywnia się po przełączeniu „Wszystkie badania” do „Zobacz tylko wybrane badania”.
Można wybrać jeden z 4 sposobów filtrowania zakresu badań.
− Wg daty badania – w polach kalendarza należy wybrać datę początkową i końcową
zakresu przeglądu.
− Dla wybranego pacjenta – klikając na przycisk „Lista” można wybrać jednego z
pacjentów, dla którego chcemy ograniczyć listę wyświetlanych badań.
− Dla wybranego lekarza – wyświetlone zostaną tylko badania wykonane przez
wybranego z listy lekarza
− Wg zleconych okularów/soczewek kontaktowych – wyświetlone zostaną tylko te
badania, w których zapisane są wyszczególnione szkła lub soczewki kontaktowe.
Aby wybrane warunki filtru zostały uaktywnione należy kliknąć przycisk „Ustaw filtr”.
Zawartość tabeli zostanie odświeżona, wskaźnik tabeli przemieści się na początek
przeszukiwanej listy a wyświetlone zostaną tylko te badania, które spełniają warunek filtru.
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7. Zestawienia i wydruki
Opis dotyczy grupy funkcji pod wspólnym określeniem „Zestawienia” oraz inne
wydruki (kartoteki, skierowania, zlecenia, recepty) generowane z różnych punktów programu.
Zestaw tych wydruków i raportów na życzenie użytkowników programu ulega dość częstej
zmianie, dlatego też w tej dokumentacji nie znajdą się szczegółowe opisy każdego z nich.
Niemniej jednak, nazwy zestawień sugerują rodzaj wydruku, jaki można uzyskać, a
możliwość przeglądu każdego z zestawień na ekranie (przed ewentualnym wydrukowaniem
na drukarce) pozwala na dość wygodne zapoznanie się z wariantami każdego z zestawień
możliwymi do uzyskania przy różnych ustawieniach opcji wydruków.

Kilka słów w tym rozdziale zostanie poświęconych na obsługę okienka inicjującego
proces drukowania. Domyślnie proces drukowania uruchamiany jest na drukarce domyślnej
zainstalowanej w systemie Windows oraz w pierwszej kolejności wydruk kierowany jest na
ekran. Poprzez zmianę opcji, można skierować wydruk na drukarkę inną niż domyślna lub
można zrezygnować w wcześniejszego przeglądu na ekranie.
Jeśli wydruk zostanie skierowany na ekran, w górnej części formatki przeglądu (z
lewej strony) znajdują się funkcje umożliwiające wydruk dokumentu na drukarce, zapis na
dysk, powiększenie lub pomniejszenie przeglądanej treści.

Przy długich, wielostronicowych wydrukach pomocne jest okienko wyboru
przeglądanej strony znajdujące się w prawym górnym roku okna przeglądu.
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Możliwe jest również ustawienie dodatkowych opcji wydruku jak: ilości kopii,
zakresu drukowanych stron czy kolejności drukowanych stron.
Niektóre wydruki mogą zostać skierowane bezpośrednio do edytora tekstu „Word” lub
do arkusza kalkulacyjnego „Excel” umożliwiając w ten sposób dalszą obróbkę dokumentów.

Usługi Informatyczne Wiesław Kwolek, ul Targowa 17, 33-300 Nowy Sącz, tel. 668 859 853

Program OKULISTA – instrukcja obsługi

Strona 40

8. Funkcje administracyjne
Ta grupa zawiera wszystkie funkcje pomocnicze, administracyjne i konserwacyjne.
Kilka z nich zostało już opisane w rozdziale poświęconym przygotowaniu i konfiguracji
programu. Kolejne, nie mniej ważne, jednak nie wpływające już w taki sposób na rozpoczęcie
pracy z programem, zostaną opisane poniżej. Należy zaznaczyć, że do tych funkcji powinny
mieć dostęp tylko osoby odpowiedzialne za pracę i administrację programu. Funkcji należy
używać z dużą rozwagą, ponieważ niektóre z nich niosą niebezpieczeństwo utraty danych
inne mogą spowodować nieprawidłową prace programu.
8.1. Indeksowanie baz danych
Jest to funkcja techniczna, która powoduje usunięcie wszystkich pomocniczych
plików indeksowych oraz odtworzenie tych plików na nowo. Ponieważ pliki indeksowe mogą
ulec uszkodzeniu np. przy nieprawidłowym wyłączeniu komputera (przy zaniku napięcia,
zawieszenie komputera) może zdarzyć się, że program będzie pracował nieprawidłowo.
Uszkodzenie plików indeksowych może objawiać się przede wszystkim anomaliami przy
przewijaniu danych na listach kartotekowych oraz niemożnością wyszukania danych, które w
sposób oczywisty w kartotece się znajdują. Jeśli takie (lub inne) anomalie w pracy programu
zostaną stwierdzone należy uruchomić tę funkcję. Efektem działania funkcji będą pojawiające
się na chwilę okienka obrazujące postęp procesu indeksowania na wszystkich plikach. Po
zakończeniu procesu indeksowania można kontynuować pracę programu.
Jeśli program pracuje w sieci lokalnej, proces indeksowania należy uruchamiać tylko z
jednej stacji (najlepiej z komputera stanowiącego rolę serwera). Na czas indeksowania należy
zamknąć program na wszystkich pozostałych komputerach w sieci.
8.2. Wykonaj kopię danych
Funkcja powinna być wykorzystywana do wykonywania codziennej kopii
bezpieczeństwa danych programu. Kopia składa się z trzech plików typ *.zip. W nazwie
każdego z nich zapisana jest data utworzenia tego archiwum. Po uruchomieniu funkcji
wyświetla się systemowe okienko, w którym należy wskazać miejsce umieszczenia plików
archiwalnych w zasobach dyskowych komputera. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa
danych najlepiej, aby był to zewnętrzny nośnik danych lub inny komputer w sieci lokalnej.
Kopie bezpieczeństwa można tymczasowo gromadzić np. na nośniku typu PenDrive i
okresowo nagrywać na płytę CD.
Awarie komputerów zdarzają się rzadko, ale warto zabezpieczyć się przed utratą
danych. Wykonanie kopii bezpieczeństwa jest funkcją prostą i nie zajmującą wiele czasu.
Również przy obecnych pojemnościach nośników danych zapewnienie odpowiedniej
pojemności dysku na kopie nie powinno stanowić żadnego problemu. Dlatego też warto
chronić dane przed ich całkowitą utratą.
8.3. Przywracanie danych z kopii
Jest to funkcja pozwalająca przywrócić dane z kopii bezpieczeństwa. Najlepiej, aby
nigdy nie okazała się potrzebna, ale jeśli zdarzy się awaria, po ponownym zainstalowaniu
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programu można uruchomić tę funkcję, która pobierze dane z archiwum i umieści je na
powrót we właściwych folderach, przywracając pełną funkcjonalność programu.
Po uruchomieniu funkcji otwiera się okienko przeszukiwania zasobów systemu, w
którym w drzewie katalogów należy wskazać jeden z plików kopii. Jak już wcześniej zostało
nadmienione, kopia składa się z dwóch plików archiwum typu *.zip. I tak, np. dla kopii
wykonanej 31maja 2007r będą to pliki 20070531dat.zip, 20070531pic.zip i 2070531rej.zip. W
okienku należy wskazać jeden z tych plików (program i tak pobierze wszystkie trzy pliki).
Jeśli system rozpozna te pliki jako prawidłowe archiwa danych, zostanie uruchomiona
procedura pobierania danych z archiwum.
Uwaga!!! Dane, które z w chwili przywracania archiwalnych danych znajdują się w
programie zostaną usunięte i nadpisane danymi z archiwum. Po przywróceniu danych system
wykona następnie funkcję indeksowania danych i w ten sposób dane zostaną przywrócone z
kopii i przygotowane do pracy w programie. Funkcja kończy się komunikatem o
prawidłowości przywrócenia danych z archiwum.
8.4. Kasowanie danych testowych z baz danych
Funkcja ta przydatna będzie przede wszystkim po zakończeniu okresu testowej pracy
programu. Gdy program jest testowany lub w początkowym okresie pracy służy do nauki
posługiwania się nim jako nowym narzędziem, często znajdą się w programie dane wpisane
zupełnie przypadkowo, tylko po to, aby zapoznać się z działaniem programu i przetestować
poszczególne funkcje.
Po takim okresie dane takie należy usunąć. Oczywiście można program ponownie
zainstalować i wtedy wszystkie bazy danych zostaną przepisane na nowo z instalatora. Można
również użyć tej funkcji, co staje się o wiele szybsze i wygodniejsze.

Dodatkowo, funkcja ta posiada tę właściwość, że niekoniecznie należy usuwać
wszystkie dane. Można usunąć tylko niektóre dane, np. testowo wprowadzane zlecenia a
pozostawić prawidłowo założone kartoteki materiałowe czy kartoteki materiałowe. W
okienku należy zaznaczyć, które z baz danych mają być wyczyszczone i kliknąć „Wykonaj”.
Uwaga – funkcja nieodwracalnie usuwa wskazane dane z baz danych. Dlatego też jej
wykonanie poprzedzone jest ostrzeżeniem i dodatkowym pytaniem wymagającym
potwierdzenia. I jeszcze jedno zabezpieczenie – wyświetla się kolejne okienko wymagające
wpisu hasła. Hasłem jest numer NIP – w identycznej formie jak ten wpisany w danych
adresowych gabinetu.
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8.5. Aktualizacja programu
Funkcja działa tylko wtedy, gdy komputer podłączony jest do sieci internet. Program
łączy się z serwerem FTP autora programu i sprawdza czy istnieje nowsza wersja programu.
Na życzenie użytkownika nowa wersja jest pobierana i instalowana. Możliwe, że przy
kolejnym uruchomieniu programu konieczna będzie zmiana struktury baz danych,
użytkownik zostanie o tym poinformowany i konieczne zmiany zostaną wprowadzone.
Zaleca się, aby przed każdorazowym pobraniem nowej wersji programu wykonać kopię
danych programu w funkcji „Administracja -> Archiwizacja danych”.
8.6. Informacje o programie
Okienko uruchomione w tej funkcji pozwala zapoznać się z podstawowymi
informacjami o programie i jego autorze.

Zawiera aktualny numer zainstalowanej wersji programu oraz dane kontaktowe do
autora programu, adres, numery telefonów, adres e-mail oraz adres strony internetowej.
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