ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROGRAMU ČLP, POPIS, NASTAVENÍ


Program ČLP (číselník laboratorních položek) umožňuje práci s Národním číselníkem laboratorních položek v rozsahu potřebném pro DS 2.01.01 a výše. Datově a funkčně je program ČLP podmnožinou informačního systému SLP, pomocí kterého je Národní číselník laboratorních položek vytvářen a udržován. 
Prvotní seznámení - viz Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, základní obrazovky.


Instalace programu

Postup instalace programu je popsán v návodu, který je vždy součástí knihovny, v níž je uložen příslušný instalační program. Jiný je postup první instalace, jiný reinstalace (upgrade ze starší verze), jinak by probíhala instalace speciální verze síťové. Po realizaci instalace nebo upgrade bude program připraven ke spuštění, standardně je k dispozici příslušná ikona.

Po reinstalaci (realizaci upgrade) není nutné prvotní nastavení.


Po prvotním nainstalování programu ČLP je nutné realizovat počáteční nastavení. 
Počáteční nastavení se realizuje v menu “SYSTÉM”, v dialogu “Počáteční nastavení systému”. Jednotlivé nabízené položky jsou popsány (po vstoupení myší do prostoru položky se objeví nápovědný text). 

Většinou zůstane předpřipravené nastavení, pouze je nutné vybrat odpovídající variantu používaného LIS (tím bude zajištěno nabízení dalších speciální dialogů). V seznamu LIS jsou uvedeny konkrétní laboratorní informační systémy těch firem, které požadovaly doplnění speciálních funkcí do programu ČLP (tj. další dialogy, vytváření dalších číselníků, modifikace některých dialogů atd.), pro ostatní neuvedené LIS zvolte variantu “jiné LIS”.

 Pro některé spolupracující aplikace je nutné vyplnit položku "Uživatel" - jméno odpovědného pracovníka, který obhospodařuje číselníky (a program ČLP).

Položka “Automatické vytváření lokální vazby” je připravena pro zahájení práce s vazbami, bude vyplněna později. 

Tlačítko “Akt. kódů” slouží pro aktualizování lokálních kódů a názvů v lokálních číselnících a bude některými uživateli použito po vytvoření příslušných lokálních kódů a názvů. 
Tyto speciální akce doporučujeme používat jen znalým uživatelům, kteří jsou proškoleni v kurzu.


Číselník autorů a výběr autora
Program ČLP je dodáván s předdefinovaným univerzálním autorem, který pracuje pod kódem “*A”, má definované přístupové právo “SLC” (správce lokálních číselníků) a nelze ho měnit. Tím, že je používán uvedený kód “*A”, je zachována kompatibilita se systémem SLP a lze pracovat s číselníkem národních autorů (takto lze získat informace, kdo jakou položku NČLP nebo škálu založil a udržoval).
Číselník autorů je k dispozici v menu “Číselníky” v nabídce “lokálně editovatelné číselníky”. 


Položky

Hlavní agendy jsou soustředěny do nabídky menu “POLOŽKY”. 
Základní a podrobné informace k položkám NČLP a LČLP jsou v dokumentech:
NČLP - základní informace, popis a teorie 
NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně a návod k založení LČLP 
LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod 
LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 



Škály

Menu “ŠKÁLY” nabízí přehled nabízených škál NČLP i vytvořených škál LČLP. 
Se škálami se běžně pracuje v rámci agendy “škály” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).
Bližší informace - viz LČLP - práce se škálami - návod.



Vazby

Menu “VAZBY” nabízí přehled vytvořených vazeb mezi položkami NČLP i mezi položkami LČLP. 
S vazbami se běžně pracuje v rámci agendy “vazby” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).
Bližší informace - viz LČLP - práce s vazbami - návod.



Změny

Menu “ZMĚNY” je pomocné a nabízí fakultativní informace o dokumentovaných změnách, zejména v NČLP. Pokud bude uživatel dokumentovat změny ve svých schválených položkách LČLP nebo ve škálách, budou k dispozici také v tomto dialogu. Používání této nabídky bude většinou pouze okrajovou záležitostí. (Po prvním spuštění probíhá příprava souborů - pozor, trvá asi 1 minutu!)



Spolupráce s IS

Menu “SPOLUPRÁCE S IS” nabízí dialogy, pomocí kterých lze generovat interní číselníky, nebo-li datové soubory pro spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře) a pro používaný datový standard DS verze 2.01.01 (a výše) - nabídka “Generování souborů pro DS verze 2.xx.xx”. Po volbě této funkce je nabídnut dialog, který umožňuje podrobněji specifikovat požadovanou akci. Podrobný popis je v odkazu generování číselníků pro DS - návod . 

Struktury souborů vytvářených pro DS 2.01.01 a výše jsou pospány v dokumentech:
Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet 
Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy 

To, jaký zvolit vhodný postup pro vytvoření externích datových souborů potřebných pro váš informační systém, konzultujte s dodavatelem vašeho IS. Nejběžnější varianta je nabízena implicitně.

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” je ještě dočasně nabízena původní varianta, používaná pro DS 1.20.

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” může být nabízena funkce “Import dat ze spolupracujících LIS”, která slouží k fakultativnímu prvotnímu založení LČLP a případně i lokálních škál. 
Tuto akci dovolují pouze některé LIS a je pouze jednorázová (při zahájení prací na LČLP). 

Podrobněji - viz LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS.



Údržba

Menu “ÚDRŽBA” nabízí několik funkcí.

Nabídky pro archivaci dat uložených v systému a inverzní funkce pro jejich obnovu zajišťují práci s archivem.  Archivaci doporučujeme realizovat minimálně vždy po vytvoření nových významných údajů. Archivují se automaticky vždy všechny soubory, do kterých se ukládají pracovní data vytvářená uživatelem. Archivací na jednom počítači a obnovou na jiném počítači lze realizovat přenos všech dat z programu.

Po spuštění archivace je nabídnut dialog “Zadejte jméno souboru”, který slouží k výběru knihovny, do níž má být archivováno (doporučujeme používat knihovnu ARCHIV) a který umožní zadat jméno souboru.

K archivaci je standardně připravena složka ARCHIV - do ní doporučujeme ukládat archivní data pod názvem, ze kterého vyplývá datum (případně i čas) archivace: např. “20001231” = data z 31. 12. 2000.
Data jsou komprimovaná do dvou shodně pojmenovaných souborů X.arj a X.dbf.


Nabídku “Upgrade dat v rozsahu NČLP” bude uživatel používat při průběžném upgrade Národního číselníku laboratorních položek (a souvisejících číselníků pro NČLP a DS). Tento upgrade může uživatel realizovat sám a podle potřeby. Při tomto upgrade jsou aktualizována jen “národní” data, “lokální” data se nemění. 
Soubor, obsahující podklady pro upgrade, je k dispozici na  www.mzcr.cz (aktuální odkaz), data jsou ve složce “NCLP_UPG”. Uživatel si soubor nahraje na počítač do vhodné složky, kterou pak nastaví ve vlastním dialogu pro upgrade jako “oblast hledání”.
Upgrade NČLP bude připraven cca 3x do roka. Registrovaní uživatelé obdrží patřičné informace o připraveném upgrde e-mailem a bude na jejich rozhodnutí, zda jej realizují. Pří významných změnách DS bude vydán CD-ROM, na kterém bude vždy také oficiální upgrade NČLP.

Poznámka:
Rozdíl mezi upgrade ze zaslaného CD-ROM a výše popisovaného upgrade datového je v tom, že:
1.	upgrade z CD-ROM je oficiální a komplexní upgrade, zahrnující “národní” data, program a dokumentaci - CD je distribuováno všem registrovaným uživatelům
2.	upgrade z webové složky “NCLP_UPG” zahrnuje pouze “národní” data (bude cca 3x do roka) - registrovaní uživatelé obdrží patřičnou informaci (e-mailem) a vlastní stažení souboru si realizují sami (viz - registrace uživatelů DS a NČLP)


Nabídku pro přeindexování zvolíte výjimečně, jen při případné kolizi v databázových indexových souborech.

Nabídku pro komprimaci databázových souborů zvolíte výjimečně, jen po významném mazání dat.



Číselníky

Menu “ČÍSELNÍKY” nabízí přehled všech interních číselníků, se kterými pracuje program ČLP. 
Pokud uživatel nebude vytvářet vlastní lokální názvy (jako alternativní názvy k systémům, komponentám, druhům veličin, procedurám, odběrovým nádobkám a MTV) a nechce ani využívat jiné speciální nabídky, nemusí vůbec s číselníky pracovat. Rozhodně by je však měl prostudovat.

Jejich podrobné prostudování lze každému velmi doporučit, neboť seznámení se s číselníky umožní lépe pochopit stavební základy NČLP, LČLP a podkladů pro DS!
 
Číselníky je pro potřebu spolupracujících informačních systémů vydávány v definovaném tvaru s podrobně popsanou strukturou - viz menu “SPOLUPRÁCE S IS” -> “Generování souborů pro DS...” a viz též  Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy a Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet.

Číselníky, do kterých může uživatel zasahovat, jsou k dispozici v přehledné nabídce “Lokálně editovatelné číselníky” na posledním řádku nabídek tohoto menu. 

Vlastní úpravu číselníků doporučujeme jen proškoleným uživatelům. 



Přechod od ČLP k SLP

Vzhledem k tomu, že program ČLP je z hlediska databáze i z hlediska funkcí podmnožinou systému SLP, je bezproblémový přechod od SLP k ČLP i od ČLP k SLP (pokud se jedná o totožné nebo “blízké” verze).

 

PRÁCE S NÁRODNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK


Národní číselník laboratorních položek (NČLP) lze prohlížet v nabídce menu “Národní číselník laboratorních položek” v záložce “Seznam”. Podrobnější informace k vybrané položce (řádku seznamu) jsou k dispozici v záložkách “Definice v NČLP” a “Vzor pro LP”, přístup k položce z hlediska lokálního číselníku uživatele lze vyznačit v záložce “Vztah k lokálnímu číselníku”. Viz též - Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, obrazy.


Záložka SEZNAM

V seznamu jsou uvedeny všechny položky NČLP. Základní třídění je podle “Názvu komponenty”. 
Setřídění podle jiného znaku lze realizovat klepnutím na oranžový nadpis příslušného sloupce (nadpis sloupce, podle kterého je právě tříděno, je světle žlutý). 
Třídění je možné realizovat také za pomoci tlačítka “Třídění” - zde je nabízeno nejen více dalších třídících variant, ale je nabízeno též vyhledávání dle zadaného textového řetězce (počínaje prvním znakem přesně zapsaného řetězce). 
Je k dispozici také funkce “Hledání”, která umožňuje vyhledávat komponentu dle zadaného textového řetězce (v rámci celého řetězu názvu komponenty i v rámci všech synonym definovaných v číselníku komponent).
Vybraná položka je označena v levém sloupci černou šipkou. S vybranou položkou lze pracovat v dalších záložkách, k vybrané položce se také vztahují funkční tlačítka pro práci s položkou.  


Záložka DEFINICE V NČLP

K položce vybrané v seznamu lze obdržet základní informace v záložce “Definice v NČLP”.
Definice položek NČLP jsou realizovány na podkladě nomenklatury IFCC. 

Každá položka je definována “systémem”, “komponentou”, “druhem veličiny”, “jednotkou” a “procedurou”. K této definiční pětici je přiřazen identifikační “Klíč v NČLP”, který je využíván mimo jiné v datovém standardu DS k jednoznačné identifikaci položek NČLP a používají jej i mnohé databáze IS.

Oficiální název položky NČLP je uveden v řádku “Název v NČLP” (je konstruován automaticky na podkladě číselníků komponent, systémů, druhů veličin, jednotek a procedur). 

K položce je připojena celá řada dalších informací potřebných pro datový standard, spolupracující LIS, NIS i ISPL a pro problematiku “správné laboratorní praxe”. Podrobnější informace k těmto údajům jsou v nápovědných textech k příslušným položkám (objeví se po ”najetí” myší do prostoru položky).

Každá položka NČLP má svého gestora, jímž je příslušná odborná společnost uvedená v údaji “Gesce”. K položce jsou připojeny informace o její platnosti, aktuálnosti, aktualizaci i o změnách.
Ke každé položce NČLP vypracovávají příslušné odborné společnosti řadu dalších údajů a popisů, které slouží spolupracujícím systémům LIS, NIS, ISPL a které podporují problematiku “správné laboratorní praxe”.


Záložka VZOR PRO LP

Protože se základní popis položky nevejde na jednu obrazovku, jsou další údaje zařazeny do další záložky. Zde jsou údaje týkající se odebíraného materiálu (materiál, nádobka s přídavky, množství) a jeho zpracování z hlediska preanalytické fáze a stabilit. Podrobnější informace si lze vyžádat tlačítkem “Preanal.”.

Záložka VZTAH K LOKÁLNÍMU ČÍSELNÍKU

Tento dialog slouží k vytváření “Lokálního číselníku laboratorních položek”. 

V horní části dialogového okna jsou základní definiční údaje k položce NČLP, v dolní poznámkové části jsou vybrané podrobnější popisné informace k této položce NČLP. 

Ve střední části dialogového okna jsou dialogové položky, se kterými může pracovat uživatel. V tomto dialogu může uživatel zaujímat postoj ke každé z položek NČLP (neřešíme / řešíme) a vytvářet si tak svůj lokální číselník ve vazbě na NČLP (vytváří si tak vlastně podmnožinu NČLP).

Na počátku práce jsou všechny položky NČLP označeny z hlediska “Přístupu” jako “neřešíme”. K těm položkám NČLP, ke kterým existuje v současném laboratorním číselníku uživatele vhodný identický protějšek, nastaví uživatel “Přístup” z “neřešíme” na “zpracovává se”. Tím tuto položku NČLP v rámci Národního číselníku laboratorních položek označí a zároveň dojde k fyzickému založení záznamu do Lokálního číselníku laboratorních položek. Označení položky NČLP je viditelné také ve sloupci “L” v záložce “Seznam”.

S Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP) je možné pracovat buď ihned (po stisknutí tlačítka “Lokální položka”) a nebo později (v samostatném dialogu “LČLP”) - takto bude možné zadat “Lokální kód” a další údaje (viz nabídka v menu “Položky” - “Lokální číselník laboratorních položek”).
Viz též -  LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně.

Touto vazbou mezi položkou NČLP a jejím identickým protějškem v současném laboratorním číselníku uživatele, vzniká LČLP, který je podmnožinou NČLP. 

Tato vazba je přípustná pouze tehdy, odpovídá-li “komponenta”, “systém” a “druh veličiny”!

Odpovídá-li druh veličiny a liší se jednotka, lze v dialogu LČLP definovat příslušný přepočet. Neodpovídá-li procedura, lze zvolit (je-li to přípustné) proceduru vhodnou podobnou a nebo pracovat v nouzi s procedurou zástupnou označovanou symbolem “ * ” (požadavek na doplnění NČLP je nutno nahlásit správcům NČLP) .

Kromě základních dvou přístupů “neřešíme” a “zpracovává se” je možné využívat ještě “doporučujeme” a případně i “řešíme jinou položkou”. 

Z hlediska číselníku LČLP je varianta “doporučujeme” stejná, jako “neřešíme”, liší se pouze v možnosti připojování krátkého informačního textu (např. informace o tom, která jiná vhodná laboratoř jinde tuto položku zpracovává) - záznam do LČLP nevzniká, informace se připojí pouze k NČLP. Mohou se připojovat i poznámky s jiným významem (podle požadavků uživatele). Systém SLP tyto údaje fakultativně zařazuje do Laboratorní příručky.

Varianta “řešíme jinou položkou” má pro uživatele význam tam, kde prostřednictvím “datového standardu” přicházejí do uživatelova LIS objednávky vyšetření elektronickou cestou. Takto lze realizovat ”přesměrování” z položky objednávané, která není součástí LČLP na jinou vhodnou položku, která je součástí LČLP. Prakticky se bude jednat o přesměrování na položky lišící se procedurou (případně na úrovni systému ”sérum” a ”plazma”). Potřebnou vhodnou položku lze vybrat z číselníku (tlačítko vpravo za položkou “Kód z NČLP”), ve kterém je nabízena vhodná podmnožina z NČLP. Toto přesměrování je tedy realizováno prostřednictvím NČLP, údaje mohou využívat spolupracující LIS i NIS.
Vzhledem k tomu, že přesměrování je realizováno prostřednictvím NČLP, je možné přesměrovávat pouze na tu položku NČLP, k níž je vytvořena (nebo záhy bude vytvořena) vazba na LČLP!

Za pomoci dialogů v záložce “Vztah k lokálnímu číselníku” je zakládán lokální číselník laboratorních položek. Práci s ním umožňují dialogy “Lokální číselník laboratorních položek”.

Vytvoření správných vazeb mezi současným lokálním laboratorním číselníkem uživatele a NČLP je z hlediska datového standardu záležitost klíčová. 

Vztah “NČLP -> LČLP -> současný laboratorní číselník LIS” musí být vytvořen kvalitně, kompletně a odpovědně. 

Tuto činnost musí vykonávat odpovědný pracovník příslušné laboratoře, nejlépe po konzultaci s dodavatelem LIS (ne naopak). Tento pracovník musí být znalý problematiky a musí pracovat v režimu “správce lokálního číselníku SLC” (jen tak má aktivní příslušné dialogy).

Číselník takto připravený v programu ČLP verze 2.01.01 a výše může později také používat systém SLP a slouží bezprostředně všem spolupracujícím LIS i NIS (potřebná data se pro tyto IS exportují funkcí v menu “spolupráce s IS”).

Další informace k této problematice - viz  LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS.

Poznámka:
Pokud je nutné realizovat vazbu ze dvou stejných položek lokálního laboratorního číselníku na NČLP (například pro rutinní a statimovou laboratoř) a není možné tuto vazbu připravit na jednu z položek NČLP, provazujte rutinně vyšetřovanou lokální položku na položku NČLP s definovanou procedurou a statimovou na položku NČLP s procedurou zástupnou (“ * ”). Toto bude nutné pouze tam, kde LIS rozlišuje statim a rutinu kódem položky.

Poznámka:
Formulář pro žádost o doplnění položek do NČLP lze vytisknout z programu ČLP (SLP) při práci s NČLP pomocí tlačítka “Formulář”. Viz též - NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.



Upozornění:
K této problematice je pravidelně nabízeno školení, které zajišťuje Katedra klinické biochemie IPVZ v Praze.
Své případné dotazy a nejasnosti konzultujte se správci NČLP. 

 

PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK
z hlediska Datového standardu MZ ČR verze 3.01.01 a výše


Lokální číselník laboratorních položek (LČLP) je zakládán za pomoci dialogu ”Vztah k lokálnímu číselníku” (viz menu ”Položky” -> ”Národní číselník laboratorních položek”). 
Díky tomuto postupu má každá položka LČLP jednoznačnou vazbu na NČLP. Zároveň má každá položka LČLP jednoznačnou vazbu na stávající číselník laboratorních položek uživatele, který je užívaný v příslušné laboratoři  (ve vztahu k příslušnému číselníku užívaného LIS). 

Vazbu mezi NČLP a LČLP zaručuje systém SLP (a také program ČLP). 

Viz: 
NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně a návod k založení LČLP 
LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 
Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, základní obrazovky 


Upozornění:
Za kvalitní vazbu vytvořenou mezi LČLP a lokálním číselníkem uživatele (nebo-li číselníkem příslušného LIS) ručí uživatel tohoto LIS. Kvalitní a správnou vazbu nemůže vytvářet dodavatel LIS, ale pouze jeho laboratorní uživatel, který zná podrobně své položky svého současného laboratorního číselníku a může za vytvořené vazby nést příslušné záruky. 

Dodavatel LIS (případně jiného IS) poskytne pro tuto práci potřebné specifické informace (viz dále).



Záložka SEZNAM
Obsahuje seznam všech založených položek LČLP. Pravidla pro práci jsou stejná, jako v obdobném okně v dialozích ”Národní číselník laboratorních položek”. 


Záložka DEFINICE V NČLP
Umožňuje seznámení s definicí položky v NČLP. Jedná se obdobný dialog, který je popisován v záložce ”Definice v NČLP” v ”Národní číselník laboratorních položek” (viz menu ”Položky”).


Záložka LOKÁLNÍ ČÍSELNÍK
O realizaci vazby mezi NČLP a LČLP se stará systém SLP. 

Pokud je v laboratoři používaný číselník již rovnou identický s NČLP, není potřeba pro datový standard již dalších upřesnění (to je ale záležitost poměrně výjimečná, týkající se pouze nových LIS). 

Jinak je nutné vyplnit alespoň položku ”Lokální kód” (je v záložce ”Lokální číselník” nabízena jako první). Zadává se kód položky z příslušného používaného číselníku LIS a slouží tomuto LIS pro realizaci stěžejní vazby “LIS -> LČLP -> NČLP”, potřebné pro datový standard DS verze 2.01.01 a výše. 

Pokud máte pochybnosti, jaký kód zde uvádět, konzultujte problém s dodavatelem LIS (systém SLP tento údaj nevyžaduje, údaj slouží pouze spolupracujícímu LIS). Některé spolupracující LIS (nebo i NIS) vyžadují vyplnit také ”zkratku” (konzultujte). 

Další podrobnější informace - viz déle. 



Popis vybraných položek v dialogu ”LČLP” - "Lokální číselník"


Do následujícího popisu jsou zahrnuty pouze položky, které využívá Datový standard. Pracuje s nimi jak program ČLP, tak systém SLP (ve kterém je k dispozici řada položek dalších).


”Lokální kód” a ”zkratka” - slouží k realizaci vazby na současný laboratorní číselník používaného LIS. 
Jinými slovy: tyto položky slouží LIS pro realizaci vazby LIS-LČLP-NČLP potřebné pro datový standard (jejich korektní vyplnění konzultujte s dodavatelem vašeho LIS). Pravidla používání neurčuje jen program SLP (ČLP), ale také spolupracující LIS (případně NIS).

Pro uživatele LIS, které jsou označeny jako “bezprostředně spolupracující LIS”, jsou připraveny podrobnější praktické informace:
 LČLP - práce s LČLP a LIS "AKORD" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "NH" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "STAPRO" 
 LČLP - práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS 
(V případě nejasností konzultujte s příslušnými firmami.)
 
”Gesce lokální” je nabízena totožná, jako v NČLP. 
Číselník lokálních gescí si může uživatel vhodně upravit a používat v rámci svého zdravotnického zařízení jinak (viz menu “Číselníky”). Takto pak lze vymezovat gesce jednotlivých laboratoří nad LČLP. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost nestandardní, doporučujeme případné úpravy konzultovat se správci NČLP. 

”Národní kód” je uváděn ve tvaru ”SYST_KOMP_PROC” a je needitovatelný. Je vhodné užívat tento kód v odkazech na příslušné škály (referenční meze) vázané k této položce. 

”Název pro LP 1” je připravován automaticky při zakládání položky. Má tvar stejný, jako je v odpovídající položce v NČLP, ale k jeho konstrukci jsou využívány lokální části číselníků komponent, systémů, druhů veličin, jednotek a procedur. Tyto lokální části číselníků jsou na počátku totožné s národními, lze je vhodně upravit a tím ovlivnit tuto automatickou konstrukci. ”Název pro LP 1” je možné znovu automaticky vygenerovat i později, k tomu slouží speciální funkce ”aktualizace kódů”, která je nabízena v dialogu ”počáteční nastavení systému” (v menu ”systém”). ”Název pro LP 1” může být vytvářen i ručně - pozor ale na jeho nechtěné přepsání výše uvedenou funkcí! (Doporučujeme ponechat na automatické aktualizaci.) 

Poznámka: 
Tento název je převzat z referenčního informačního systému SLP, kde ”název pro LP” znamená ”název používaný v Laboratorní příručce uživatele” - k vytvoření této příručky jsou v informačním systému SLP připraveny potřebné nástroje, příručka je vytvářena automaticky a to jak ”na papír”, tak i v elektronické podobě jako ”hypertext”. 

Poznámka:
Laboratorní příručka slouží nejen k vytvoření  popisů všech laboratoří nabízených položek (s informací o objednávce, odběru, zpracování i interpretaci), ale obsahuje i další informace potřebné ke spolupráci mezi laboratoří a uživateli laboratorních služeb. Nástroje pro její tvorbu jsou k dispozici pouze v systému SLP, pomocí programu ČLP lze ale připravit některé podklady a při případném přechodu k systému SLP je lze dále využít.


”Název pro LP 2” je nabízen automaticky ve tvaru ”komponenta_systém”. Při konstrukci je využívána lokální část číselníků komponent a systémů. Tento název nelze později automaticky aktualizovat, lze do něj tedy vkládat vlastní texty bez rizika pozdějšího nechtěného přepsání. 

Poznámka:
Názvy mohou být například ve tvaru ”Kreatinin v séru...” aj.

Poznámka:
Pro uživatele LIS “MP-PROGRAM” i LIS “NH” má tato položka omezenou (zkrácenou) délku! (Viz návody k LIS.)

Následující speciální položky “Lab.” a “Zkr.” jsou určené jen pro některé LIS, kde jsou i popsané.
Fakultativní položka “Algoritmus pro zpracování” je připravena do další verze NČLP a DS.
Fakultativní položka “Příznak pro LP” bude využívána při tvorbě vlastních Laboratorních příruček (viz SLP).
Obdobně jsou pro fakultativní využívání v laboratorních příručkách připraveny položky “Relevantní SOP” a “Relevantní text”.

”Škála lokální” definuje odkaz do seznamu (číselníku resp. databáze) škál. Pod zde uvedeným kódem je (nebo bude) v tomto seznamu založena příslušná interpretační škála (referenční meze). Vlastní založení nebo prohlížení škál zajišťuje tlačítko “Škály”. 

”Typ položky” je přebírán z NČLP, lze zde pouze redukovat variantu NF na N nebo F (nebo ponechat NF).

”Formát hodnoty” je přebírán z NČLP, lze jej podle potřeby vhodně upravit. Při ukončení dialogu je tato hodnota kontrolována. Formát hodnoty musí odpovídat typu položky (kontroluje se automaticky při ukončení dialogu) i použité jednotce (je věcí zadavatele).

”Formát referenčních mezí” je přebírán z NČLP, lze jej případně vhodně upravit.

”Skupina pro nálezy” je využívána některými LIS pro zatřídění položek do nálezových sestav, případně pro určení pořadí v nálezových sestavách (konzultujte s dodavatelem LIS). Může být využíváno i při tvorbě laboratorních příruček. 

”Jednotka lokální” je přebírána z NČLP, lze ji podle potřeby vhodně upravit. Musí být vždy respektován odpovídající druh veličiny. V případě úpravy jednotky je nutné vhodně zadat ”přepočítací faktor” a případně vhodně upravit ”formát hodoty”.

”Přepočítací faktor” je připraven s konstantou = 1. Pokud bude jednotka lokální změněna oproti jednotce národní (zadané v NČLP), musí platit vztah:
1.	jednotka v NČLP = přepočítací faktor x jednotka v LČLP

Změna jednotky je možná jen v rámci totožného druhu veličiny (v dialogu je nabízena hodná jednotka).
Lokální jednotka může být sdělována prostřednictvím datového standardu, ale je pouze věcí příjemce, zda bude pracovat s jednotkami lokálními nebo národními - nutno domluvit! Pokud bude lokální jednotka změněna (oproti “národní”), musí být i škály vypracovány s ohledem na tuto jednotku (systém ošetřuje).

”Meze stanovitelnosti dolní a horní” jsou připraveny do další verze DS a NČLP. Budou součástí aparátu pro zpracování nejistot.

”Specifikace procedury” a ”poznámka k proceduře” slouží pro bližší určení příslušné procedury (metody). Tyto položky budou využívány zejména v další verzi programu ”ČLP”. Nyní vyplňujte jen na základě pokynů tvůrců některých LIS. (Doporučujeme používat jen po konzultaci se správci NČLP.)

”Autorské poznámky” jsou prostorem pro volné poznámkové texty uživatele.

”Stav” musí být vyznačován - je určen zejména pro spolupracující IS. Spolupracující IS by měly pracovat pouze s položkami se stavem SCHVÁLENO (stav = 4), případně ZKONTROLOVÁNO (stav = 3). Toto je nutné konzultovat s dodavatelem spolupracujících IS (LIS, NIS i IS PL).

Poznámka:
V systému SLP je používání stavu povinné, stav je svázán s dalšími agendami a má své podklady i v příslušných normách. Za aktuální je v systému SLP považována pouze položka se stavem ”schváleno”. Na “národní” úrovni nejsou v NČLP jiné položky, než “schválené”. Na “lokální” úrovni je vhodné po dobu vytváření lokálních číselníků pracovat s položkami ve stavu ZKONTROLOVÁNO (stav = 3) a po dokončení prací přejít na stav SCHVÁLENO (stav = 4); od tohoto okamžiku bude systém vyžadovat dokumentovat každou změnu a nedovolí položku prostě smazat. Spolupracující IS by měl ignorovat položky se stavem = 1 nebo 2 a měl by umět pracovat i s položkami ve stavu 3 (stav = 4 je samozřejmostí!). Při generování podkladů pro spolupracující IS lze nastavit, od jaké stavové úrovně lze položky zpracovat (vydat).
Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o stavu!

”Aktuálnost” není v dialogu zobrazována, dokud není nastaven stav SCHVÁLENO (stav = 4); pak je nabízena na místě položky ”Stav”.
Položka, která má stav SCHVÁLENO (stav = 4), nemůže být prostě smazána (mohlo by dojít ke kolizi v databázích spolupracujících IS), ale může být označena jako NEAKTUÁLNÍ (případně OBSOLETNÍ). Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o aktuálnosti!



Popis položek v dialogu ”podklady pro LP”

Do popisu jsou zahrnuty pouze položky, které využívá Datový standard. Pracuje s nimi program ČLP a samozřejmě i systém SLP (ve kterém je k dispozici velmi rozsáhlá řada položek dalších).

Úvodní názvy jsou přenášené z prvního dialogového okna a jsou needitovatelné. 

Následující položky jsou zobrazovány v režimu čtení. Jejich editaci (včetně dalších souvisejících položek) zajistí tlačítko “Preanal.”, které umožní pracovat s podklady orientovanými na problematiku “preanalytické fáze” a “stabilit”.
Tyto položky jsou po založení v LČLP naplněné údaji, které byly k dispozici v NČLP v okamžiku zakládání tohoto záznamu do LČLP (a lze je pak libovolně vhodně modifikovat). 

”Materiál” určuje příslušný odebíraný biologický materiál odpovídající systému (viz číselník systémů). Je nabízena implicitní hodnota definovaná v číselníku systémů, lze ji vhodně modifikovat.
Pro datový standard DS 2.01.01 a výše je tento údaj povinný!

”Odběr do” umožňuje vložit informaci o příslušné používané odběrové nádobce a přídavku. Pro některé položky je údaj předpřipraven. Pro datový standard DS 2.01.01 a výše je tento údaj povinný!
Číselník ”odběrové nádobky a přípravky” pro položku ”odběr do” lze na lokální úrovni upravovat, nelze pouze měnit klíč a připojovat další záznamy, neboť číselník je  významnou součástí datového standardu. Číselník je k dispozici v menu “Číselníky” - viz “Seznam lokálně editovatelných číselníků” - lze zde vytvářet vlastní lokální názvy.

”Analytický vzorek” je fakultativní číselník potřebný pro některé LIS (sdělí příslušní tvůrci LIS).
Nyní je údaj využíván experimentálně a bude pravděpodobně zařazen do DS další verze. Má svůj lokální číselník.

Dále následují dialogové položky umožňující zadávání fakultativních informací k problematice preanalytické fáze (množství materiálu, pokyny k odběru, k transportu a informace o stabilitách), k dostupnosti vyšetření, k odezvám a další údaje. 
Tyto informace jsou v programu ČLP především určené pro informaci laboratorních pracovníků, v systému SLP mohou být využívány při tvorbě laboratorní dokumentace a laboratorních příruček. Lze je přenášet i do spolupracujících IS.


Tlačítka

”Preanal.” slouží pro vkládání údajů o odebíraném materiálu, odběrové nádobce a přídavku, odebraných množstvích a pokynech k odběru i o stabilitách vzorku.

”Třídění” umožňuje setřídit soubor LČLP podle požadovaných parametrů a případně i vyhledávat zadaný řetězec (počínaje prvním znakem řetězce). Viz také ”záložka SEZNAM”.

”LIS” se objeví jen tehdy, je-li v dialogu ”počáteční nastavení systému” (v menu ”systém”) nastaven některý ze spolupracujících LIS, který vyžaduje speciální dialogy. Pro tento LIS jsou připraveny další položky, které se vyplňují podle pokynů příslušného tvůrce LIS. Toto může být připraveno pro libovolný LIS na základě přání jeho tvůrců.

”Vazby” slouží k definici vazeb mezi položkami pro potřebu spolupracujících LIS, NIS a ISPL.
Tato problematika je popisována v samostatném dokumentu - viz  LČLP - práce s vazbami - návod.
Plné využívání tohoto aparátu je předpokládáno po dokončení příslušných modulů ve spolupracujících IS.

”Škály” slouží k vyvolání aparátu pro prohlížení a vytváření interpretačních škál (referenčních mezích).
Tato problematika je popisována v samostatném dokumentu - viz  LČLP - práce se škálami - návod.
Škály jsou předávány prostřednictvím DS jako součást sdělovaných výsledků, jsou jeho nedílnou součástí. Kvalitní škály si musí připravit každá laboratoř samostatně. Využívat může škály vzorové = “národní”.

”Uložit” zajistí uložení dat do databázových souborů. Pokud není tlačítko stisknuto před opouštěním dialogu, bude uživatel na ukládání dotázán.

”Stav” sděluje informace o stavu položky - kdy byla zkontrolována a kdy schválena, jaká je její platnost. 

”Změny” jsou vyplňovány vždy při každé změně v položce schválené (stav = 4). Pomocí tlačítka je lze pročítat. Tlačítko je zachováno s ohledem na kompatibilitu se systémem SLP, uživatelé programu ČLP jej zřejmě nebudou významněji používat.

”Výmaz” umožňuje smazání dosud neschválené položky. Schválené položky již mazat nelze, ty lze označit pouze jako ”neaktuální”. 

”Literatura” umožní vkládat odkazy na příslušnou použitou literaturu. Tlačítko je zachováno s ohledem na kompatibilitu se systémem SLP, uživatelé programu ČLP jej zřejmě nebudou mnoho používat.

”Návrat” umožní návrat z dialogů ”lokální číselník laboratorních položek” - podobnou funkci má tlačítko ”ESC” nebo tlačítko ”X” vpravo nahoře.

Poznámka:
Tlačítko “přidání” neexistuje, zakládání záznamů se děje pouze prostřednictvím NČLP.


Další informace a důležitá upozornění:

1.
Pro datový standard DS je obecně nutné vyplnit ”Lokální kód” a případně i ”Zkratku” 
a aktualizovat ”Materiál” a ”Odběr do”. Některé LIS mají další nároky.

Ostatní údaje, které DS vyžaduje, jsou předpřipravené (pokud se nemění, pouze se ponechají): 
”Název pro LP 2”, ”Typ položky”, ”Formát hodnoty”, ”Jednotka lokální” a ”Přepočítací faktor”.

2.
Pracovně lze popis LČLP tisknout v jednoduchém tvaru. To umožňuje tlačítko pro tisk v záložce ”seznam”.

3.
Všechna vložená data lze exportovat z databázových souborů programu do exportních souborů, se kterými umějí pracovat spolupracující informační systémy. Tyto funkce jsou nabízené v menu ”Spolupráce s IS”. Podrobnější informace o tom, co vše je z exportovaných dat uživatelem používaný LIS (NIS nebo IS praktického lékaře) schopen využít, poskytnou tvůrci těchto LIS. 

Popisy exportovaných souborů jsou k dispozici v dokumentaci k DS a NČLP verze 2.01.01 a výše. 
Viz též:
 Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet 
 Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy.

Exportovaná data by neměla sloužit jen datovému standardu, ale měla by být dále používána i spolupracujícími systémy (při tvorbě sestav nálezů, v dialozích atd.). 

4.
Všechna data NČLP jsou vytvářena autorskou verzí programu SLP. 
S daty pracují uživatelské verze SLP i ČLP. Datové struktury jsou totožné.
Pokud uživatel programu ČLP přejde na systém SLP, může vytvořená data dále doplňovat o další podklady pro preanalytickou fázi, pro interpretace, pro tvorbu Laboratorních příruček, pro tvorbu dokumentů SOP (standardních operačních postupů), pro hodnocení kvality atd. Nad daty může realizovat řady tisků, sestav i generování hypertextu.

5.
K pořizování podkladů pro datový standard používejte pouze program ČLP nebo systém SLP verze 2.01.01 a výše. Jiné verze těchto programů a jiné programy nezaručují standardní funkce.

Program ČLP garantuje nejen používání správných číselníků při vyplňování položek, zajištění vazeb mezi NČLP a LČLP, konzistenci dat a přípravu podkladů pro datový standard 1.20, ale také přechody na vyšší verze datového standardu a také přechod na případné používání systému SLP. 


Obousměrná spolupráce s LIS a bezprostředně spolupracující LIS:

 LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

 LČLP - práce s LČLP a LIS "AKORD" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "NH" 
 LČLP - práce s LČLP a LIS "STAPRO" 
 LČLP - práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS 

. 

Práce se škálami (příprava, prohlížení)

Interpretační škály (v užším pojetí “referenční meze”) jsou připravovány k položkám NČLP jako škály ukázkové (vzorové), v nomenklatuře zavedené v NČLP označované jako škály “národní” (typ = N). K položkám LČLP si uživatel vytváří škály vlastní, škály “lokální” (typ = L). Tyto škály jsou sdělovány a ukládány s výsledky jako jejich nedílná součást, jsou zveřejňovány v laboratorní příručce a v dalších laboratorních dokumentech. Za kvalitu těchto škál ručí příslušná laboratoř.


Interpretační škály jsou: 
	racionální 
	diferenční
	ordinální

nominální

Pro škály nominální a případně i ordinální jsou definovány matice textových výsledků MTV, ve kterých jsou také příslušné doporučené (povolené) interpretační texty. 
Pro škály racionální, diferenční a případně i ordinální mohou být vypracovány tzv. INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY.

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY mohou být připraveny pouze pro ty položky, ve kterých je sdělován výsledek v numerické podobě (tj. v popisu položky je definováno: "TYP DIAL" = N nebo NF, "FORMRM" = 1, 2 nebo 3 a "FORMH" = 0, 1,...,6 nebo T, případně E). 
Matice textových výsledků "MTV" se uplatní pouze tam, kde je sdělován výsledek, jehož formát hodnoty "FORMH" = FR nebo F (blíže v popisu položek NČLP).

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY jsou v rámci NČLP připraveny jako škály "literární" ("národní"), které jsou považovány za orientační (vzorové). Uživatel programu ČLP nebo systému SLP může tyto národní škály převzít, nebo si vytvoří škály vlastní "lokální" (= "interní" = "laboratorníí"). Tyto vlastní škály by měly mít vždy přednost.

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY jsou ukládány v samostatném databázovém souboru SKALY. Odkaz na tento soubor je realizován:
1.	pro položky "národní" z dialogu “Definice v NČLP”, kde je příslušný odkaz na kód škály zapsán v dialogové položce "KÓD ŠKÁLY" (tento kód připravil autor popisu položky nebo autor národní škály a uživatel  jej nemůže měnit)
2.	pro položky “lokální" z dialogu “Lokální číselník”, kde je příslušný odkaz na kód škály zapsán v položce "ŠKÁLA LOKÁLNÍ" (tento kód může uživatel vhodně měnit)


Pokud uživatel pracuje s programem ČLP, může se rozhodnout, zda bude škály udržovat v programu ČLP a exportovat je společně s definicí položky LČLP do spolupracujícího LIS, datového standardu DS 2.01.01 (a výše) a případně i do spolupracujících IS, nebo zda bude škály nadále udržovat pouze v LIS. Pokud se rozhodne pouze pro údržbu v LIS, je následující text pro uživatele bezpředmětný.


Pokud uživatel pracuje se systémem SLP, měl by co nejdříve přejít na vytváření a udržování škál prostřednictvím systému SLP a exportovat je společně s definicí položky LČLP do spolupracujícího LIS, datového standardu DS 2.01.01 (a výše) a případně i do spolupracujících IS a zároveň je za pomoci systému SLP zpracovávat do laboratorních příruček (papírových i hypertextových), do laboratorní dokumentace a do dalších typů různých sestav. Samozřejmým předpokladem maximálního využití této cesty tvorby škál je, že používaný LIS spolupracuje se systémem SLP.


Práce se škálami - zahájení

Při tvorbě nových škál k položce LČLP v programu ČLP nebo systému SLP může uživatel:
1.	vycházet ze škál, používaných v jeho současném LIS 
2.	přijmout škály vypracované v NČLP 
3.	vyjít ze škál vypracovaných v NČLP a příslušně je modifikovat
4.	použít jiné (například literární) podklady a vypracovat si škály nové vlastní

Varianta, kdy chce uživatel používat škály vypracované v jeho současném LIS (po patřičné kontrole a úpravě), a tyto škály chce importovat z LIS do programu ČLP (nebo systému SLP) je prakticky popsána v dokumentu  LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS v kroku 2.a. 

Varianta, kdy bude uživatel škály vytvářet znovu za současné patřičné kontroly a příslušných úprav a inovací, je popisována v  dalším textu. 
Tato varianta bývá v praxi nejvíce využívána, neboť umožňuje potřebnou a cennou revizi, z které většinou vyplyne zásadní inovace škál (referenčních mezí) definovaných k jednotlivým položkám.
Tuto variantu lze plně doporučit.


Prohlížení škál, struktura škál a jejich vazba k položce 

V definici položky NČLP je v dialogové položce “Škála” uveden kód, pod kterým jsou v seznamu (číselníku, databázi) škál vytvořené příslušné záznamy, obsahující příslušné škály (referenční meze). Škály jsou vypracovány k většině položek NČLP (mají-li význam). K těmto záznamům se lze dostat z příslušné položky NČLP pomocí tlačítka “Škála”. Po stisknutí tlačítka je zobrazena první ze škál (pro nejnižší věkovou kategorii) - v záložce “Definice”. V záložce “Seznam” je k dispozici kompletní výčet vytvořených škál. Právě vybraná škála je označena (symbolem “šipka” v levém sloupci seznamu). Pokud není tlačítko “Škála” aktivní, nejsou škály definovány, pokud je seznam prázdný, nebyly škály dosud vytvořeny.

Jednotlivé položky v dialogu “Definice” jsou popsány - po vstupu myší do položky se objeví nápověda.

Škály jsou vytvářeny s ohledem na věk a pohlaví a případné další atributy. Věk je ukládán ve dnech (pro přehlednější třídění), zadává se a zobrazuje se v běžných jednotkách (den, týden, měsíc, rok). Pokud není věk rozlišován, je škála zadána s intervalem 0 až 36160 dnů (tj. 0 dní až 99 roků). Je-li to vhodné, je škála také vypracovávána s ohledem na pohlaví. Škály musí být vypracovány spojitě pro všechny věkové kategorie a pohlaví (je-li to možné a smysluplné).

Vedle škál základních (s ohledem na pohlaví a věk) mohou být vytvářené škály další, vycházející z příslušných uvažovaných atributů - intervalu denní doby odběru, události, typu odběru, diety aj.
Tyto škály lze využívat pouze tehdy, umí-li je spolupracující LIS zpracovávat.

Škály k položkám NČLP jsou vždy vypracovány v jednotkách, v nichž je položka definována.
Škály jsou vypracovávány přednostně v osmibodové stupnici, referenční meze jsou uváděné vždy.
Pokud je formát hodnoty položky (k níž je realizována škála) FORM_H = E (semilogaritmický tvar), pak lze zadávat škály také v semilogaritmickém tvaru; jinak ne.

Na škály “národní” je nutné pohlížet jako na literární vzorové podklady, z kterých lze dobře vycházet při tvorbě škál vlastních “lokálních”, ale které nelze přebírat bez patřičného uvážení. Pro tvorbu vlastních škál jsou připraveny obdobné dialogy “Lokální škály”.

V programu ČLP (SLP) jsou škály ukládány v databázi škál a jsou exportovány v souboru NCLPSKAL (národní) a LCLPSKAL (lokální). Popis struktury souborů je totožný - viz [NCLPSKAL] - popis struktury.


Založení lokálních škál k položce z LČLP

K vytvoření lokální škály (k nově vytvořené položce LČLP) slouží tlačítko “Škála”. 
Lokální škálou je myšlen jeden databázový záznam vázaný ke konkrétní položce (dané kódem škály, pohlavím, věkovou kategorií a případně dalšími atributy - viz vlastní dialog).

Po stisknutí tohoto tlačítka budou nabídnuty škály národní (jsou-li). Vybírají se z číselníku (databáze) škál. Budou vybrány ty škály, jejich “kód škály” je uveden v dialogové položce “Škála lokální” v dialogu “Lokální číselník”. Je proto vhodné neměnit tuto položku při zakládání nového záznamu do LČLP - případnou změnu doporučujeme realizovat až v následujících krocích.
Vždy se zobrazí první škála z nabízených. Seznam všech škál vytvořených k této položce je v záložce “Seznam”. Uživatel se rozhodne, zda nabízené “národní” škály přijme a příslušně modifikuje, nebo zda si vytvoří své vlastní škály.

Vytvoření vlastních škál

K tvorbě vlastních škál nebude využíván “národní” vzor. Proto si může uživatel připravit novou definici kódu následně zakládané škály - realizuje se v položce “Škála lokální” v rámci dialogu LČLP v záložce “Lokální číselník”. Doporučujeme dodržovat konstrukci kódů škál ve tvaru “SYST_KOMP_PROC” podobně, jako je tomu u škál “národních”! Jiná konstrukce je možná, ale je nutné ji dobře rozvážit - kódy nelze měnit.
Po přípravě kódu škály (fakultativní úpravě kódu původního) a stisknutí tlačítka “Škála”, bude nabídnut dialog pro “Přidávání škál”. 

Pokud pod zvoleným kódem škály existuje “národní” vzor, bude zobrazen. 
Pokud pod zvoleným kódem škály neexistuje “národní” vzor, bude zobrazen prázdný dialogový formulář.

Přidání nové “lokální” škály zajistí tlačítko “Přidání”. 

Pokud neexistoval “národní vzor”, je nabídnut ihned prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit.

Pokud existoval “národní vzor”, je zařazen dotaz: “Chcete použít aktuální škálu jako vzor?”  a varianty:
	STORNO 
	NE - bude nabídnut prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit
	ANO - bude nabídnut dialog s již připravenými údaji, které byly převzaty z výchozí “aktuální” škály a lze je modifikovat a patřičně doplnit


Opakovaným užitím (stisknutím) tlačítka “Přidání” lze vytvořit potřebné škály.


Vytvoření škál na základě “národního” vzoru

Stisknutím tlačítka “Škála”, bude nabídnut dialog pro “Přidávání škál”.

Pokud pod zvoleným kódem škály existuje “národní” vzor, bude ihned zobrazen. 
Pokud pod zvoleným kódem škály neexistuje “národní” vzor, bude zobrazen prázdný dialogový formulář.

Přidání nové “lokální” škály zajistí tlačítko “Přidání”, lze použít také tlačítko “Kopie” (pro hromadnou kopii).

Při volbě “Kopie” lze zároveň změnit “kód škály” na požadovaný tvar.
Při volbě “Přidání” bude škála zakládána na “kód škály” definovaný v dialogu “Lokální číselník” v položce “Škála lokální”.
Obě varianty lze vhodně kombinovat.

A.) - “Přidání”

Pokud neexistoval “národní vzor”, je nabídnut ihned prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit.

Pokud existoval “národní vzor”, je zařazen dotaz: “Chcete použít aktuální škálu jako vzor?”  a varianty:
	STORNO 
	NE - bude nabídnut prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit
	ANO - bude nabídnut dialog s již připravenými údaji, které byly převzaty z výchozí “aktuální” škály a lze je modifikovat a patřičně doplnit


Opakovaným užitím (stisknutím) tlačítka “Přidání” lze vytvořit potřebné škály.

B.) - “Kopie” (tlačítko je použitelné jen při existenci vzorových škál)

Je nabídnut dialog “Zkopírovat všechny škály typu “N” s kódem SYST_KOMP_PROC na škály typu “L” s kódem ... (je nabídnut kód SYST_KOMP_PROC k úpravě)”.

Pokud je požadována změna kódu škály, lze zadat žádaný řetězec. Vzorové škály pak budou kopírovány a zakládány na uvedený kód škály. Lze je později upravovat nebo ještě doplňovat (viz “A”).

POZOR!
Pokud byly založeny škály na jiný kód (varianta s kopií), nebudou ihned zobrazeny, neboť se zobrazují pouze škály s kódem definovaným v “Lokálním číselníku” (v definici položky LČLP - viz výše). Je nutné po založení položek dialog “škály” ukončit a zapsat “kód lokální škály” do dialogové položky “Škála lokální” v definici položky LČLP (“Lokální číselník”). Pak se budou nové škály zobrazovat (ale nebudou se již zobrazovat původní “národní”).


Následné úpravy škál lokálních

Lokální škály lze upravovat a doplňovat podle přání uživatele. Vytvoření kvalitních škál je věcí pouze uživatele.
Minimálně je nutné vytvořit ke každé vhodné položce LČLP škály tak, aby spojitě pokrývaly všechny potřebné věkové kategorie - je-li to potřebné, tak také s ohledem na pohlaví. 

Další škály lze realizovat libovolně s ohledem na události i další atributy. Toto ovšem doporučujeme především těm uživatelům, kteří navštívili příslušný kurz nebo stáž k této problematice.


Poznámky k dialogům pro tvorbu škál

Při vstupu myší do položky je nabídnut vysvětlující text. Podrobné informace jsou probírány v kurzech k programu ČLP nebo systému SLP a budou připojovány k některým LIS. 

Údaje o věkové kategorii lze zadávat ve dnech (tak je uloženo v databázi) nebo v zápisu typu:
	2r = 2 roky
	2m = 2 měsíce
	2t = 2 týdny 

Přednost má zápis ve tvaru dny (novorozenci), měsíce (nejnižší věkové kategorie) a roky.
Týdne se používají výjimečně. Nelze v zápisu kombinovat. Bude vždy převedeno na dny.

Tvorbu podrobných škál s ohledem na události a další atributy konzultujte s tvůrci LIS, zda je bude umět LIS zpracovat! Další možnosti budou doplněny v další verzi programů. 
”Autorské poznámky” jsou prostorem pro volné poznámkové texty uživatele.

”Stav” musí být vyznačován - je určen zejména pro spolupracující IS. Spolupracující IS by měly pracovat pouze sw škálami se stavem SCHVÁLENO (stav = 4), případně ZKONTROLOVÁNO (stav = 3). Toto je nutné konzultovat s dodavatelem spolupracujících IS (LIS, NIS i IS PL).

Poznámka:
V systému SLP je používání stavu povinné, stav je svázán s dalšími agendami a má své podklady i v příslušných normách. Za aktuální je v systému SLP považována pouze škála se stavem ”schváleno”. Na “národní” úrovni nejsou v rámci NČLP jiné škály, než “schválené”. Na “lokální” úrovni je vhodné po dobu vytváření lokálních číselníků pracovat se šlálami ve stavu ZKONTROLOVÁNO (stav = 3) a po dokončení prací přejít na stav SCHVÁLENO (stav = 4); od tohoto okamžiku bude systém vyžadovat dokumentovat každou změnu a nedovolí škálu prostě smazat. Spolupracující IS by měl ignorovat škály se stavem = 1 nebo 2 a měl by umět pracovat i se škálami ve stavu 3 (stav = 4 je samozřejmostí!). 
Při generování podkladů pro spolupracující IS lze nastavit, od jaké stavové úrovně lze škály zpracovat (vydat).
Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o stavu!

”Aktuálnost” není v dialogu zobrazována, dokud není nastaven stav SCHVÁLENO (stav = 4); pak je nabízena na místě údaje ”Stav”.
Škála, která má stav SCHVÁLENO (stav = 4), nemůže být prostě smazána (mohlo by dojít ke kolizi v databázích spolupracujících IS), ale může být označena jako NEAKTUÁLNÍ (případně OBSOLETNÍ). 
Může být ale samozřejmě změněna (s následnou dokumentací změny).
Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o aktuálnosti!

Upozornění:
K této problematice je pravidelně nabízeno školení, které zajišťuje Katedra klinické biochemie IPVZ v Praze.
Své případné dotazy a nejasnosti konzultujte se správci NČLP. 

Práce s vazbami (vazby mezi položkami LČLP)


Úvod

Základní informace o vazbách mezi položkami NČLP a LČLP jsou popsány v dokumentech:
Vazby mezi položkami NČLP - obecně 
Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb 


V současné verzi jsou vytvořeny základní vazby mezi položkami NČLP, lze je již plně využívat.
Další speciální vazby mezi položkami NČLP budou průběžně doplňovány.


Vazby, které jsou k dispozici v NČLP počínaje verzí 2.01.01

LV	kde je uložen příslušný objem materiálu 	
	vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR
	na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = VOLUME a proceduru = DTP
(SYST_VOLUME_DTP)

LT	kde je uložen příslušný čas sběru materiálu
	vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR
	na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = TIME a proceduru = DTP
(SYST_TIME_DTP)

LS	kde je uložena informace o stavu materiálu
	vazba od každé položky mající vznik=M nebo V
	na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = SAMPLE a proceduru DTP 
(SYST_SAMPLE_DTP)

LO	kde je uložena informace o typu odběru materiálu
	vazba od každé položky mající vznik=M nebo V
	na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “sampling” a proceduru “dtp” 
(SYST_SAMPLING_DTP)

LJ	kde jsou uloženy poznámky a jiné informace
	vazba od každé položky mající vznik=M nebo V
	na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “remother” a proceduru “dtp” 
(SYST_REMOTHER_DTP)

NP	odpovídající měřená položka s blíže neurčenou procedurou
	vazba od každé položky mající vznik=M a proceduru PROC ≠ “ * ”
na položku mající vznik=M a proceduru PROC = “ * ”

UO	uložení příslušného vypočítaného odpadu
	vazba od položky mající vznik=M na položku mající vznik=D

	vazba od položky SYST_komp_proc mající vznik=M, 
kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR,
	na odpovídající položku s kódem  DSYST_komp_proc mající vznik=D,
	kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR

UC	uložení příslušné hodnoty koncentrace
	vazba od položky mající vznik=D na položku mající vznik=M

	vazba od položky DSYST_komp_proc mající vznik=D, 
kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR,
	na odpovídající položku s kódem  SYST_komp_proc mající vznik=M,
kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR



Podrobné informace k práci s vazbami mezi položkami LČLP budou připojeny v další verzi, po dokončení příslušných agend ve spolupracujících informačních systémech.

V programu ČLP (SLP) jsou příslušné moduly dokončené a funkční, takže lze s vazbami zkušebně experimentovat, ale dosud bez další odezvy ve spolupracujících LIS a NIS. Vyčkejte prosím dalších pokynů.

Nyní slouží příslušné dialogy v programu ČLP (SLP) k testování dokončovaných modulů v některých LIS. 

 

Generování souborů z programu ČLP či SLP pro DS 2.01.01 a výše
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Základní nastavení je uvedeno na obrázku. Zaškrtává se nejčastěji: NČLP, LČLP, "před generováním vymazat dosavadní obsah adresářů" a "kódová stránka 1250". LP je vhodné zaškrtnout tehdy, je-li potřeba exportovat také podklady používané k tvorbě Laboratorní příručky (preanalytická fáze atd.). Číselníky pro datový standard se generují všechny, neboť každý spolupracující informační systém vyžaduje jinou množinu číselníků fakultativních. 
 
Dále je pak nutné specifikovat nastavení.
 
Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky NČLP nastavte:
3.	NČLP - nastavte aktuální, obsoletní i neaktuální (pokud nevyžaduje váš spolupracující IS jinak),
4.	ŠKÁLY - buď nastavte jen aktuální nebo nevybírejte nic (národní škály se většinou neexportují, neboť slouží především jako vzory pro tvorbu škál lokálních),
5.	VAZBY - nastavte aktuální, ale pokud s vazbami váš IS dosud neumí pracovat a není nutné je exportovat, pak nevybírejte nic. 
 
Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky LČLP nastavte:
1.	LČLP - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe,
2.	ŠKÁLY - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje (a zároveň umí ošetřit!) spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe,
3.	VAZBY - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje (a zároveň umí ošetřit!) spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe. Pokud spolupracující informační systém dosud neumí s vazbami pracovat, je zbytečné vůbec volit generování těchto příslušných souborů.
 
Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky ÚZIS nastavte:
4.	"všechny číselníky ÚZIS", pokud pracujete s výkazy a hlášeními ÚZIS v plném rozsahu (váš informační systém to vyžaduje) nebo
5.	"jen číselníky pro vybraná hlášení (výkazy) ÚZIS" a specifikujte je po stisknutí tlačítka "Výběr" zaškrtáním požadovaných agend v prvním sloupci tabulky "Ozn." (pak se vytvoří jen potřebné číselníky).
 
 
Pokud zaškrtnete "negenerovat fakultativní číselníky", nebudou vytvářeny speciální redukované soubory, které vyžadují některé informační systémy (LIS aj.). Lze ponechat nezaškrtnuté, pouze se tím prodlouží čas generování a vytvoří se soubor navíc.
 
Vygenerované soubory se ukládají do adresářů (knihoven), které byly založené již při instalaci systému SLP nebo programu ČLP. Jsou to: DS_NCLP, DS_LCLP, DS_LP, DS_DS, DS_UZIS. (Knihovna DS2_00 byla používána původním aparátem před zavedením DS 3.01.01 do praxe.) Před generováním je potřebné tyto adresáře vymazat, což lze realizovat zaškrtnutím požadavku "před generováním vymazat dosavadní obsah adresářů" nebo lze realizovat i ručně.
 
Kódování češtiny je nutné nastavit s ohledem na spolupracující informační systém. Běžné je používání kódové stránky 1250.
 
Po aktivaci generování bude počítač pracovat několik minut (podle výkonu). Soubory (číselníky) budou uloženy do příslušných knihoven, odkud mohou být dále exportovány podle požadavků spolupracujících informačních systémů.
 
 
. 
 
Nástroje pro komunikaci mezi ČLP (SLP) a spolupracujícím LIS 


Úvod
Lokální číselník laboratorních položek (LČLP) je podmnožinou Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) a je vytvářený uživatelem (k tomu určeným odpovědným laboratorním pracovníkem) prostřednictvím programu ČLP nebo informačního systémem SLP®. K jedné položce NČLP může být navázána nanejvýš jedna položka LČLP, přičemž každá položka LČLP je navázána na jednu z položek konkrétního číselníku položek používaného v konkrétním spolupracujícím LIS (číselník LIS). Jinými slovy - ke každé z položek LČLP musí být jedna položka (a pouze jedna položka) z číselníku LIS a samozřejmě také jedna položka (a pouze jedna položka) z číselníku NČLP. Vazba mezi číselníkem LIS a NČLP je realizována prostřednictvím LČLP. Cílovým stavem by mělo být vytvoření vazeb mezi každou z položek číselníku LIS na číselník NČLP, čímž budou číselník LIS a LČLP obsahově totožné.
Poznámka:
Pokud spolupracující LIS pracuje přímo s NČLP, pak mohou být “LČLP” a “číselník LIS” totožné.
Následující text je společný pro práci s programem ČLP i s informačním systémem SLP.


Princip realizace vazeb
Program ČLP (i systém SLP) je koncipován tak, že umožňuje uživateli LIS nejprve vybrat a označit ty položky NČLP, které jsou součástí jeho číselníku LIS (čímž vznikne LČLP) a pak dovolí tyto položky podrobněji popsat (v LČLP) a realizovat v nich jednoznačnou vazbu k číselníku LIS (čímž se obsahově sjednotí číselník LIS a LČLP). 

Při realizaci těchto vazeb lze předpokládat, že někdy zůstanou v číselníku LIS některé položky bez vazby na LČLP (čili také bez vazby na NČLP). Budou to nejčastěji položky “obsoletní”, “nevhodně definované” a “speciální” (dosud nedefinované v NČLP). 

Položky “obsoletní” nelze provázat na národní položky NČLP; lze řešit pouze individuální (lokální) úpravou NČLP (pokud na tom z nějakých důvodů uživatel trvá). Tyto položka v NČLP nebudou.

Položky “speciální” budou do NČLP na popud uživatele dodefinovány (je nutné nahlásit správcům NČLP).

Položky “nevhodně založené (definované)” musí být ošetřeny individuálně (například tzv. “frakce”, testy před zátěží a po zátěži atd.). 

Podrobněji k této problematice - LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně.


Fáze tvorby vazeb

Pro praxi jsou běžně uvažovány 4 fáze (kroky) tvorby vazeb, přičemž 2 z nich mají význam pouze na počátku práce s NČLP. 2 fáze slouží vytváření vazeb k NČLP, 2 pro přípravu škál (referenčních mezí).

NČLP:
1.a. - jednorázový export z LIS do ČLP (SLP) za účelem přípravy vazeb mezi číselníkem LIS a NČLP
1.b. - standardní export z ČLP (SLP) do LIS

Škály (referenční meze):
2.a. - jednorázový export škál z LIS do ČLP (SLP) za účelem přípravy číselníku škál navázaného na LČLP
2.b. - standardní export škál z ČLP (SLP) do LIS

Pokud uživatel ve svém LIS dosud nerealizoval žádné vazby mezi svým číselníkem LIS a NČLP, je fáze 1.a. bezpředmětná. Totéž platí i tehdy, rozhodne-li se uživatel vytvořit tyto vazby v ČLP (SLP) znovu.

Pokud uživatel nebude (nemůže) exportovat škály (referenční meze) z LIS do ČLP, je fáze 2.a. bezpředmětná. Totéž platí i tehdy, rozhodne-li se uživatel vytvořit tyto škály znovu.

Pokud uživatel nepoužije fázi 1.a. a ani fázi 2.a., lze fáze 1.b. a 2.b. sloučit (realizují se současně). 

Pozor!
Tyto operace musí provádět pouze odpovědný a tímto pověřený pracovník laboratoře - tzv. “správce lokálních číselníků (SLC)”. Správné provedení těchto operací je z hlediska DS záležitost klíčová!

Upozornění:
V praxi bývá časté, že při zahájení práce s  ČLP (SLP) jsou vazby i škály realizovány znovu, neboť je takto provedena důkladná a cenná kontrola číselníků LIS a bývají i aktualizovány (inovovány) užívané škály. Pokud uživatel zvolí tuto cestu “revize”, realizuje ve fázi 1.b. důkladnou kontrolu svých položek (s využitím nabízených nových údajů z NČLP) a ve fázi 2.b. má možnost porovnání svých dosavadních škál se škálami v NČLP a zároveň může přihlédnout k další vhodné aktuální literatuře. Tato cesta je obecně doporučována!


Jednotlivé fáze tvorby vazeb

1.a.
Základní vazba mezi číselníkem LIS a položkami NČLP:  jednorázový export z LIS do ČLP (SLP)

Uživatelé spolupracujících LIS, ve kterých již byly dříve připraveny podklady k vazbě “číselník LIS - NČLP”, mohou jednorázově vyexportovat z LIS příslušná data pro automatické předpřipravení vazeb v NČLP a k založení a předpřipravení LČLP. Tato činnost je fakultativní a pouze jednorázová (lze ji realizovat pouze jednou a jen na počátku těchto činností).

Pokud uvedené podklady v LIS nejsou k dispozici, nebo LIS toto nezajišťuje, nebo uživatel tuto fázi záměrně nevyužije, je krok 1.a. bezpředmětný.

Akce vzniká na popud LIS. Výsledkem akce je systémem LIS vytvořený soubor LCLPPOL.XML (uložený v knihovně systému SLP “IMP_LIS”), ve kterém je “n” záznamů s údaji (alespoň):
- klíč NČLP
- lokální kód = jednoznačné definování odpovídající položky z číselníku LIS
- lokální zkratka (nutné jen pro některé LIS)
- lokální název (uloží se do názvu “LP2”)
- lokální jednotka a přepočet (přepočet je možný jen při totožném druhu veličiny v LIS a NČLP!)
- a další potřebné i fakultativní údaje - podrobnější informace jsou k dispozici v [LCLPPOL] - popis struktury.

K jednomu klíči z NČLP může být sdělován pouze jeden odpovídající klíč z číselníku LIS. Varianty, při kterých by k více klíčům NČLP mohl být sdělován jeden klíč z číselníku LIS jsou nepřípustné a varianty, při kterých by k jednomu klíči z NČLP mohlo být sdělováno více klíčů z číselníku LIS musí být na straně LIS ošetřené (výběrem pouze jednoho korektního vhodného klíče z číselníku LIS).

Tuto vazbu lze realizovat pouze pro národní položky z NČLP (ne pro provizorní dodefinované lokální položky). 
Vytvořený soubor LCLPPOL.XML (vytvoří jej spolupracující LIS) je předán programu ČLP (SLP) v již existující knihovně “IMP_LIS” (do knihovny jej uloží přímo LIS nebo je uložen ručně uživatelem - dle návodu k LIS). K jeho zpracování je v programu ČLP (SLP) připravena funkce pro import dat (je k dispozici v menu “spolupráce s IS” - nabízí se jen tehdy, je-li v programu nastaven vhodný spolupracující LIS).

Program ČLP (SLP) před zpracováním tohoto souboru obecně nabídne smazání všech vazeb na LČLP v NČLP (jsou-li), smazání všech lokálních položek v NČLP a lokálních škál i vazeb (jsou-li). Pak zpracuje dodaný soubor, tj. vytvoří vazby v NČLP na LČLP, založí záznamy v LČLP a naplní v nich příslušné položky (přepočet a jednotka jsou kontrolovány). Pro jednotlivé spolupracující LIS může být akce modifikována (předává se více souborů nebo jsou vloženy další funkce a zařazeny další dialogy atd.). 
Pro každý ze spolupracujících LIS je tato akce připravována individuálně. Podrobnější informace jsou (budou) v samostatných návodech k těmto LIS.

Program ČLP je obecně dodáván bez této importní funkce. 


1.b.
Základní vazba mezi položkami NČLP - LČLP - LIS: export aktuálního stavu z ČLP do LIS

Pokud již proběhla fáze 1.a., mohou být již některé položky NČLP označené, některé záznamy v LČLP založené a případně i vyplněné (v různém rozsahu dle konkrétní situace  a typu LIS). Podobná situace nastane tam, kde uživatel již zahájil tyto práce v minulé verzi programu (a bude pouze pokračovat). Následující popisované akce budou v těchto případech uživatelem realizované v patřičně modifikované (redukované) podobě. 

Následující akce je popisována pro variantu, kdy uživatel svoji činnost začíná rovnou fází 1.b. (z libovolných důvodů vynechal fázi 1.a.). Uživatelé, kteří fázi 1.a. realizovali, si patřičně popisované kroky modifikují.

A.
Uživatel si vytvoří seznam všech v jeho LIS používaných (aktivních) položek (např. tiskem, vhodně tříděný).

B.
Uživatel nyní postupně prochází NČLP. Ty položky NČLP, které patří do palety jeho LIS, vyznačí v příslušném dialogu (menu POLOŽKY -> NČLP -> VZTAH K LČLP: zpracovává se). 
Další definiční údaje může doplnit ihned (tlačítko “Lokální položka”) nebo až později, v následujícím kole (častější a příjemnější varianta). 
Vyznačené položky si vhodně “odškrtává” v seznamu položek jeho LIS. 

Cílem této činnosti je projít celý NČLP a korektně vyznačit a posléze “navázat” maximum položek ze seznamu příslušného LIS. Je samozřejmé, že v NČLP bude zvoleno vhodné třídění (nejčastěji podle gescí a názvů komponent).

Nenalezené položky (tj. ty ze seznamu LIS, pro které nebyl nalezen protějšek v NČLP = nebyly “odškrtnuty”) budou řešeny individuálně (buď budou nalezeny dodatečně pod jiným názvem, nebo bude zaslána objednávka na jejich doplnění nebo budou řešeny individuálně).

Pokud v NČLP chybí položka, o které se uživatel domnívá, že by měla být jeho součástí (a přesto ji nenašel), může požádat o její doplnění správce NČLP. V dialozích NČLP je připraveno tlačítko “Formulář”, které umožní tisk objednávky. Viz též - NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.

C.
Pokud uživatel vyznačil v prvním kole příslušné položky v NČLP, provede ve druhém kole vyplnění potřebných údajů - to již realizuje v právě založeném LČLP (menu POLOŽKY -> LČLP -> Lokální číselník). Pokud vše realizoval najednou (viz “B”), má potřebné podklady již připravené.

V LČLP musí vyplnit “lokální kód” (každý LIS specifikuje, o jaký údaj v LIS se jedná - například pro LIS Stapro to je “globální kód metody”), případně jednotku a přepočet (liší-li se od jednotky v NČLP, ale jedná se o totožný druh veličiny) a další údaje potřebné pro spolupracující LIS respektive NIS nebo pro zamýšlenou “laboratorní příručku” a laboratorní dokumentaci.

Takto vznikne LČLP, přes který je realizována jednoznačná vazba “NČLP -> LČLP -> číselník LIS” a ve kterém jsou potřebné podklady pro LIS a DS i pro spolupracující NIS a IS praktického lékaře.

D.
Pokud uživatel nebude využívat jednorázový export škál založených v LIS směrem do ČLP (fáze 2.a.), může ve fázi 1.b. současně realizovat i fázi 2.b. a vytvářet zároveň potřebné škály - tak vznikají ve vazbě na LČLP také potřebné lokální škály (a případně další podklady - např. “vazby” atd.).

E.
Export dat z ČLP do LIS, NIS, IS PL (a pro DS) se děje standardní cestou - nástroje jsou v ČLP (i v SLP) k dispozici (viz menu “Spolupráce s IS”), pokyny k jejich nastavení specifikují dodavatelé LIS. 
Soubory exportované z ČLP (SLP) jsou podkladem pro LIS - slouží k modifikaci příslušných souborů LIS.
Poznámka: 
V LIS je nutno ošetřit příslušné aktualizace i přepisování dat atd. - to vše je věcí tvůrců LIS a je součástí návodu k LIS. 

F.
Položky z číselníku LIS, které nebylo možné navázat na vhodnou položku NČLP, by nebylo možné sdělovat prostřednictvím DS. Proto musí být tyto položky ošetřeny individuálně. Toto nyní řeší každý LIS jinou cestou.

Speciální “sledování v časovém intervalu"  (tzv. "funkční testy”) je počínaje verzí DS 3.01.01 a NČLP 2.06.01 řešeno za pomoci nástrojů pro "sledování v časovém intervalu".
Do DS 3.01.01 jsou zařazeny potřebné datové bloky a počínaje NČLP 2.06.01 jsou zařazovány položky, jejichž typ "vznik" = "Q" - viz Sledování v časovém intervalu .

Obecně platí, že co nebude dosud navázáno na NČLP, to musí LIS řešit prostřednictvím neformalizovaného vydávání výsledků (prostřednictvím interpretačních bloků “B” nebo nálezových sestav “R” ).
Poznámka:
V některých LIS se k těmto položkám z číselníku LIS přímo uvádí odkaz na příslušnou položku NČLP, definující odpovídající blok “B” nebo sestavu “R”. Toto řešení je zajímavé i z hlediska laboratorní dokumentace.


2.a.
Škály:  jednorázový export z LIS do LČLP

Pokud jsou realizovány vazby “NČLP -> LČLP -> číselník LIS” (viz krok 1.b.), mohou být fakultativně a jednorázově zaslány škály z LIS do ČLP (SLP). Sdělují se pouze škály (referenční meze) vytvořené v LIS a za pomoci vazby vytvořené v kroku 1.b.

Pro sdělení škál z LIS do ČLP (SLP) vytvoří LIS sobor LCLPSKAL.XML a uloží jej do knihovny “IMP_LIS”.
Viz [LCLPSKAL] a popis struktury LCLPSKAL a NCLPSKAL. 

Poznámka:
Tento soubor má stejnou strukturu i název, jako soubor pro sdělování škál z ČLP do LIS. Jsou zde také užívána stejná pravidla pro kódování pohlaví, věku a případně dalších atributů. Zasílá se pouze jednorázově.
Škály budou v souboru navázány na kód škály KODSKAL  (je sdělován v LCLPPOL v kroku 1.b.). LIS si poznačí, že tyto škály exportoval, aby bylo možné později ručně přepsat ty škály, které nebylo možné exportovat (např. pro jinou formu konstrukce atd.). 

Program ČLP (SLP) škály načte a uloží do svých struktur s poznámkou, že se jedná o škály rozpracované zaslané z LIS. Před touto akcí je číselník škál v ČLP (SLP) prázdný (není-li domluveno jinak).
Tento import smí být v ČLP SLP) realizován pouze jednorázově a je fakultativní. Podrobné informace k akci se váží k jednotlivým LIS.

Následně jsou škály zkontrolovány, upraveny, doplněny a uvolněny k používání - viz fáze 2.b.


2.b.
Škály: export z ČLP do LIS

Pokud byla dokončena fakultativní fáze 2.a., lze realizovat fázi 2.b.
Pokud nebude fáze 2.a. realizována, lze fáze 1.b. a 2.b. sloučit.

Pokud již proběhla fáze 2.a., mohou být některé škály již založené. Podobná situace nastane tam, kde uživatel již zahájil tyto práce v minulé verzi programu (a bude pouze pokračovat). Následující popisované akce budou v těchto případech uživatelem realizované v patřičně modifikované (redukované) podobě. 

Následující akce jsou popisovány pro variantu, kdy uživatel svoji práci se škálami začíná rovnou fází 2.b. (neboť z libovolných důvodů vynechal fázi 1.a.). Uživatelé, kteří fázi 1.a. realizovali, si patřičně popisované kroky modifikují.

A.
 
Postup vytváření škál je popsán v dokumentu  LČLP - práce se škálami - návod .

Jedná se o běžnou standardní činnost, která bude průběžně opakována podle potřeb uživatele LIS. 


Závěr

Obecně platí, že: 
6.	kroky 1.b. a 2.b. jsou standardní pro všechny spolupracující LIS a nástroje jsou již v ČLP (SLP) připravené. 
7.	kroky 1.a. a 2.a. se mohou lišit pro jednotlivé LIS, pro některé LIS mohou být i bezpředmětné - nutno řešit individuálně a respektovat pokyny k jednotlivým LIS

Export základního popisu položek (tj. LČLP ve vazbě “NČLP -> LČLP -> číselník LIS”) a export škál je realizován standardně prostřednictvím již existujících nástrojů v programu ČLP (SLP). Nastavení příslušných exportních dialogů je většinou standardní, ale může být modifikováno dodavatelem LIS. 
Vygenerované soubory z ČLP (SLP) slouží také spolupracujícím NIS a IS PL.


Důležité doplňující informace

V nyní distribuované verzi ČLP (SLP) je plně k dispozici export (fáze 1.b. a 2.b.) v obecné podobě, která plně vyhoví všem spolupracujícím LIS. Speciální soubory (potřebné pro některé LIS) budou (nebo již jsou) dodány po dohodě s tvůrci LIS.

V nyní distribuované verzi ČLP (SLP) není k dispozici import (respektive je zablokován a bude uvolněn po dokončení a otestování v příslušném LIS). 
Jakmile bude import doladěn pro některý z LIS, bude dán uživatelům LIS této firmy nový clp.exe, kde bude příslušná funkce pro tento LIS aktivní. V nejbližším upgrade ČLP (SLP) bude tento modul součástí ČLP (SLP). Potřebné návody budou k dispozici minimálně v LIS.


Pokud uživatel LIS nebude čekat na dodání nástrojů pro import (nebo jeho dodavatel LIS import nepřipravuje), může již nyní zahájit všechny potřebná práce na realizaci potřebného propojení i na přípravě škál. Doporučujeme však, aby si uživatel ověřil, že jeho dodavatel LIS bude umět načítat tato standardně vytvářená data (tj. minimálně exportované soubory LCLPPOL a LCLPSKAL) a že bude podporovat datový standard DS 3.01.01.  Pokud tomu tak nebude, doporučujeme uživateli zvažovat výměnu tohoto LIS.


Seznam souborů potřebných pro práci LIS je k dispozici v dokumentech: 
Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet 
Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy 

Je nutné si uvědomit, že nejde jen o předávání [NCLPPOL], [LCLPPOL], [LCLPSKAL] a [LCLPVAZB], ale také o soubory, [NCLPMTV], [NCLPONP], [NCLPMAT] a případně soubory další (lokální názvy, lokální gesce atd.).

Poznámka k jednorázovému importu ve fázích 1.a. a 2.a.:
V číselnících  [LCLPPOL] a [LCLPSKAL] jsou vyznačeny položky, které je nutné přenášet a které lze přenášet. Je použita tato symbolika:

Položky označené symbolem “ ** ” 
musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); minimální nutná množina položek. 

Položky označené symbolem “ + ” 
mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); maximální možná množina položek! 
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Spolupráce SLP a ČLP s LIS Akord - základní informace

Systém SLP i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 (dále jen SLP) podporuje spolupráci s LIS Akord verze 5.10 a vyšší. Uživatelé LIS Akord si mohou vybrat, zda lokální číselník laboratoře bude spravován interními číselníky LIS Akord (běžný stav do zavedení DS 2.01.01) nebo využijí možnost propojení se systémem SLP (nová perspektivní a standardní forma práce). 

Pokud se stávající uživatelé LIS Akord rozhodnou začít spravovat číselníky pomocí systému SLP, je připraven export číselníků z LIS Akord do SLP. Postup exportu je popsán v dokumentaci k LIS Akord. 

Pokud bude využívána správa lokálních číselníků laboratoře v systému SLP, je možné v LIS Akord zapnout volbu, která znemožní v LIS Akord úpravy těch údajů, které jsou spravovány systémem SLP. 
Tato varianta práce je výhodná zejména při využívání systému SLP pro tvorbu laboratorní dokumentace včetně všech forem laboratorních příruček (hypertextových i tištěných). Jedná se o standardní formu práce s NČLP. Více informací o propojení SLP a LIS Akord poskytne firma Akord.

Před zahájením práce s lokálním číselníkem laboratorních položek je nutné v systému SLP nastavit v počátečním nastavení systému (menu Systém / Počáteční nastavení systému) spolupracující LIS na hodnotu Akord.

Při vyplňování údajů v lokálním číselníku laboratorních položek zadávejte do položky Lokální kód ten kód, který používáte (nebo budete používat) pro zadávání vyšetření v laboratoři. Kód musí být jednoznačný v rámci příslušné laboratoře (gesce). 

Pokud změníte stav položky LČLP na “schváleno” (stav = 4), není možné lokální kód již změnit, aby byla zachována jednoznačná vazba mezi SLP a LIS Akord.

Pro názvy v sestavách a žádankách se v LIS Akord používá položka Název pro LP2. 

Položka Název pro LP1 slouží především pro některé formy laboratorních příruček a v LIS Akord se s výjimkou speciálních sestav nevyužívá - ponechávejte ji v nastaveném režimu automatické konstrukce. 

Do položky Zkratka můžete uvést vhodný zkrácený tvar, který se použije ve zkrácených sestavách nebo např. při generování lékařských zpráv. Pokud zkratka nebude uvedena, použije se v těchto sestavách obsah položky Název pro LP2. 

Ostatní položky v dialogu LČLP vyplňte podle dokumentace k programu SLP. 
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Spolupráce SLP a ČLP s LIS firmy MP-PROGRAM - základní informace

Systém SLP® i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 podporuje spolupráci se systémem INFOLAB® verze 4.8.2 a vyšší firmy MP-PROGRAM. 
 
Pro stávající uživatelé systému INFOLAB®, kteří se rozhodnou začít spravovat číselníky svého LIS pomocí systému SLP (nebo programu ČLP), je připraven export číselníků z LIS do SLP (ČLP). K tomuto účelu je na vyžádání dodávána externí aplikace - exp_slp.exe. Exportovány jsou jak základní údaje o metodách tak i škály. Postup exportu je popsán v uživatelské dokumentaci LIS. Tato varianta práce je výhodná zejména při využívání systému SLP pro tvorbu laboratorní dokumentace včetně všech forem laboratorních příruček (hypertextových i tištěných). Jedná se o standardní formu práce s NČLP, kterou doporučuje datový standard DS 2.01.01 (a výše) jako jedinou správnou. 

Pro maximální usnadnění tohoto způsobu udržování definic potřebných pro LIS byl v SLP (ČLP) připraven speciální dialog. Je v záložce Lokální číselník pod tlačítkem LIS a obsahuje všechny základní definiční údaje pro metody v LIS INFOLAB®. Uživatel může připravit základní definici v SLP (ČLP) a provést následně export do LIS INFOLAB®. Více informací o propojení SLP (ČLP) a systému INFOLAB® poskytne firma MP-PROGRAM. Před zahájením práce s lokálním číselníkem laboratorních položek LČLP je nutné v SLP (ČLP) nastavit v počátečním nastavení systému (menu Systém / Počáteční nastavení systému) spolupracující LIS na hodnotu MP-PROGRAM - jinak by nebylo tlačítko “LIS” k dispozici.
 
Při vyplňování údajů v lokálním číselníku laboratorních položek LČLP zadávejte do položky Lokální kód ten kód, který používáte (nebo budete používat) pro zadávání vyšetření v laboratoři. Kód musí být jednoznačný v rámci příslušné laboratoře. Pokud změníte stav položky na “schváleno” (stav = 4), není možné lokální kód již změnit, aby byla zachována jednoznačná vazba mezi SLP (ČLP) a INFOLAB®.
 
Pro názvy v sestavách a v žádankách se v INFOLAB®  používá položka Název pro LP2. 
Položka Název pro LP1 slouží především pro některé formy laboratorních příruček a v INFOLAB® se nevyužívá - doporučujeme ji neměnit (ponechat ji na automatické údržbě systémem SLP) . 
Do položky Zkratka můžete uvést klíčové slovo metody. 
Ostatní položky v dialogu LČLP vyplňte podle dokumentace k programu SLP (ČLP). 
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Spolupráce SLP a ČLP s LIS NH - základní informace


Verze LIS NH 2.2 bude podporovat spolupráci s programem ČLP a systémem SLP.

Komunikace směrem z LIS NH do ČLP (SLP) je možná po domluvě s autorem.

Autor LIS NH doporučuje uživatelům tohoto systému využívat standardní postup - udržovat laboratorní číselník programem ČLP nebo systémem SLP a LIS průběžně aktualizovat daty exportovanými z ČLP (SLP). 

Při vytváření vazeb “NČLP -> LČLP -> číselník LIS NH” je nutné:
8.	do položky Lokální kód zadávat číselný kód, používaný v LIS NH pro zadávání požadavků do žádanek
9.	do položky Název pro LP2 uvádět název položky běžně užívaný v laboratoři (LIS NH jej používá i pro tiskové sestavy) - délka této položky musí být omezena na 30 znaků

Další informace budou součástí LIS NH verze 2.2. 
Předpokládaným termínem dokončení této verze je konec června 2002. 
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Spolupráce SLP a ČLP s LIS STAPRO - základní informace


Firma STAPRO již v minulosti připravila provázání LIS se starší verzí SLP a verzí souborů 01.xx. 

Pro nové verze DS a NČLP 2.01.01 (a výše) připravujeme obousměrné komunikační rozhraní mez LIS a programem ČLP i systémem SLP. Toto rozhraní bude sloužit pro předávání údajů o metodách a škálách v novém XML tvaru. Potřebné moduly by měly být postupně uvolňovány v průběhu roku 2002. 

Zájemci o provázání systému SLP (programu ČLP) s LIS, kteří již nyní chtějí zahájit přípravu potřebných vazeb v systému SLP (programu ČLP) manuálně (tj. bez jejich importu z LIS), mohou začít tvorbu LČLP za pomoci publikovaného obecného popisu - práce s LČLP - komunikace s LIS.

Vazbu mezi záznamem v LČLP a číselníkem LIS STAPRO je v tomto případě nutné vytvářen manuálním zapsáním tzv. globálního kódu metody v LIS (zobrazuje se např. v pravém horním rohu v lokálním číselníku metod v LIS) do dialogové položky “Lokální kód” v dialogu “Lokální číselník” v nabídce LČLP v menu “Položky” systému SLP (programu ČLP). Název vyplňujte v položce “Název pro LP 2”. 

Další postup pro import a export číselníků bude popsán po vytvoření exportních/importních funkcí v LIS STAPRO a bude součástí dokumentace LIS. Potřebné funkce v systému SLP budou poté k dispozici v nejbližším upgrade (ČLP bude k dispozici na  www.mzcr.cz ).
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Spolupráce SLP a ČLP s LIS těch firem, které nejsou bezprostředně označované jako “spolupracující LIS” - základní informace

Systém SLP i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 (dále jen SLP) podporuje spolupráci se všemi LIS. Na přání tvůrců jednotlivých LIS mohou být v systému SLP (i v programu ČLP) připraveny speciálně modifikované dialogy i další dialogová okna a případně i další funkce, které umožní těsnější provázání LIS a SLP/ČLP. Speciální funkce dovolí např. počáteční naplnění systému SLP vhodnými údaji vytvořenými v LIS (popisy, škály aj.).

I pokud tyto speciální funkce a dialogy tvůrci vašeho LIS nepožadovali, můžete pracovat standardní formou, popisovanou v návodech k systému SLP i programu ČLP. Důležité pouze je, aby vámi užívaný LIS uměl načítat příslušné soubory, které poskytuje standardní formou SLP (ČLP) při vytváření podkladů pro DS.
(To platí nejen o základních souborech typu LČLP a ŠKÁLY, ale i o číselnících MTV, materiálů, nádobek aj.).

Pokud vámi užívaný LIS umí načítat a zpracovávat soubory (číselníky) vytvářené SLP (ČLP) a standardně s nimi pracuje, musí vám minimálně být sděleno, jaký kód je nutné vyplňovat v položce “Lokální kód” u provazovaných položek LČLP (viz dialog “Lokální číselník” v “LČLP” v menu “Položky”).

Zdůrazňujeme, že export číselníků ze systému SLP (i programu ČLP) je připraven ve standardní formě a je pro všechny spolupracující LIS ve své podstatě totožný. Liší se pouze drobnými úpravami některých položek (například redukcí délek některých textových řetězů) nebo doplněním speciálních číselníků navíc. 
Nemělo by být problémem pro žádný LIS, stát se spolupracujícím laboratorním informačním systémem, který přebírá potřebné soubory (číselníky) z SLP nebo ČLP. Vzhledem k tomu, že mají tyto číselníky strukturu popsanou v rámci DS 2.01.01 a výše, je možné je také poskytovat spolupracujícím NIS nebo IS praktických lékařů.

Pokud vámi užívaný LIS toto neumí, je nutné najít vhodné řešení tohoto problému.


Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP


Národní číselník laboratorních položek i všechny interní číselníky související a interní číselníky potřebné pro datový standard, jsou vytvářené autorským kolektivem za pomoci autorské verze systému SLP. Autorský kolektiv je tvořen řadou zástupců mnoha odborných společností klinických oborů s laboratorní složkou. Autoři předávají výsledky své práce správci (“správce NČLP”).
K distribuci jsou pak tyto číselníky zpracovávány správcem ve správcovské verzi systému SLP.

Pro vlastní práci laboratorních uživatelů byla odvozena uživatelská verze systému SLP, která je komerčně šířena (čímž získává prostředky na svůj další rozvoj). Jejím hlavním posláním je podpora přípravy laboratoře k akreditaci. Její součástí jsou také agendy pro práci s NČLP, LČLP a číselníky LIS a vytváření potřebných podkladů pro spolupracující LIS (a jiné IS) a pro datový standard.

Pro potřebu datového standardu verze 2.01.01 (a výše) byl z uživatelské verze systému SLP odvozen nástroj pro práci s NČLP, LČLP a číselníkem LIS, který slouží k vytváření potřebných podkladů pro spolupracující LIS (a jiné IS) a pro datový standard. Navíc jsou zde také agendy pro práci se škálami, vazbami, interními číselníky aj. Tento nástroj je označován jako program ČLP, je součástí DS a je poskytován bezplatně. 

Laboratoř se může rozhodnout, zda půjde cestou SLP nebo ČLP. Vzhledem k tomu, že jsou SLP i ČLP datově a funkčně kompatibilní, je uživateli umožněn přechod z ČLP na SLP odpovídající verze (počínaje verzí 2.01.01).


Z tohoto plyne, že uživatel, který již pracuje s verzí SLP 2.01.01 a výše nepotřebuje vůbec instalovat program ČLP - ba dokonce by jej ani instalovat neměl, neboť by si mohl z nepozornosti způsobit problémy. Informace k případné instalaci ČLP vedle SLP najdete na konci tohoto textu!


Dále je zřejmé, že uživatel, který používá SLP nižší verze (než 2.00.00), si buď opatří upgrade SLP, nebo SLP opustí a bude dále pracovat s ČLP (doporučujeme konzultovat s dodavatelem SLP).


Je samozřejmé, že program ČLP plně zajistí vše, co je nutné pro přípravu souborů potřebných pro datový standard DS 2.01.01 a výše (ale není určen k zajišťování přípravy laboratoře k akreditaci).


Aby vztah mezi uživatelskou verzí informačního systému SLP a mezi programem ČLP byl jednoznačně zřejmý, zopakujme:

	z hlediska obsluhy DS 2.01.01 jsou SLP i ČLP datově a funkčně kompatibilní


1.	z hlediska přípravy laboratoře k akreditaci zajišťuje ČLP jen nepatrnou část problematiky

1.	přípravou laboratoře k akreditaci, vytvářením laboratorní dokumentace a příruček a podporou edukace se zabývá většinou svých funkcí systému SLP; pro SLP je zajištění obsluhy DS záležitost významná, leč nevelká (z hlediska svých funkcí a datového rozsahu); významnou vlastností SLP je, že nabízí laboratorní informace všech typ vzájemně provázané a v potřebných souvislostech


Aby byly texty na CD-ROM s NČLP použitelné pro uživatele ČLP i SLP, jsou v popisech uváděny většinou odkazy na oba nástroje - ve tvaru “ČLP (SLP)”. Obecně platí, že popisy k problematice vázané k podpoře DS jsou pro ČLP i SLP totožné nebo velmi blízké. 

Společná instalace programů ČLP a SLP na jednom počítači

Uživatelé programu SLP program ČLP nepotřebují. Vše, co poskytuje program ČLP, je obsaženo i v programu SLP. Proto uživatel SLP program ČLP instalovat nemusí.

Pokud ale přesto bude na jednom počítači nainstalován program SLP i ČLP, k žádné kolizi datových souborů nedojde. Každý program bude nainstalován do svého adresáře (program ČLP je standardně instalován do adresáře C:\CLP, program SLP do adresáře C:\SLP_WIN nebo C:\SLP). 

Pokud se Vám po instalaci programu ČLP a následném spuštění programu SLP objeví chyba "Verze prostředků si neodpovídají", je třeba v adresáři c:\windows\system vymazat soubor VFP6RCZE.DLL. 
Toto se realizuje pomocí Průzkumníku. Pokud soubor nebude v průzkumníku vidět, je nutné donutit Průzkumník zobrazit všechny soubory. 
Nejlépe přes menu Zobrazit -> Možnosti - záložka Zobrazit - skryté soubory - zobrazit všechny soubory [OK] (pro Windows 95), ve Windows 98 je postup pro zobrazení všech souborů obdobný. 


