Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager
de untățile serviciului de sînge
Modulul „Registratura”
se utilizează pentru înregisrarea persoanelor fizice care s-au adresat în instituţia
Serviciului de Sînge cu intenţia de a dona sînge sau alt component sanguin.
a) Responsabil de întroducerea datelor la această etapă este registrator medical sau
asistent medical
b)
Procedura:
Reţineţi: Se permite înregistrarea numai la prezentarea de către persoane a unui din
următoarele acte de identitate:buletin, paşaport, permis de conducere, livret militar.
Obligatoriu se verifică identitatea persoanei cu datele din actul de identitate,fiind
acceptate persoane în vîrstă de la 18-60 ani.
1.Se accesează modulul „ registratura”
Apare imaginea

2.Se bifează „căutare” şi se deschide fereastra „căutare donator”

3.Se complectează „nume,prenume,prenume tata” conform datelor din actele de
identitate.
4.Se bifează butonul,,iesire”în cazul cînd donatorul lipseşte în baza de date
S.I.A.”CTS Manager”sau se efectuiază dublu clik pe numele donatorului în cazul
cînd persoana există înregistrată în baza S.I.A.
5.Se deschide pagina ,,fişa donatorului”( în ambele cazuri).
6. Se accesează ,,Serviciul RSP verifică”,în cazul cînd este legatura cu R.S.P
7.Se bifează fereastra ,,adaugare”.

8.Se notează codul personal în fereastra ,,identificator numeric personal”, apare
toată informaţia despre datele personale-F.N.P,anul naşterii, viza de reşedinţă,.
Notă!În cazul modificării unor date personale se bifează butonul „Modificare”şi se
înscriu detaliile menţionate de persoană.
ATENTIE!in cazul lipsei legaturii cu R.S.P.toate datele despre persoana se întroduc
manual.
9.Se accesează în fereastra „proprietăţi“

după ce apare imaginea „lista de grupări

se bifează proprietăţile corespunzătoare persoanei din grupările,,imunitate locaţie
donare,moment donare,motivaţie donare,tipuri de produse“.
10. Se bifează donator „analize repetate“,în cazul unui donator cu analize ALT
majorat la donarea anterioara cu intervalul mai mult de 6 luni
11.Se salvează proprietăţile prin clic pe butonul“Salvare“.
12.Se bifează butonul”activare camera” din fereastra “fotografie” şi se salvează prin
accesarea butonului”salvare”.
13.Se bifează fereastra “salvare”din “fişa donatorului”.

14.Se accesează prin clic butonul“şedinţa de donare”

15.Se accesează butonul“spitalul care a făcut trimiterea” cu alegerea spitalului din
lista indicată.
16.Se accesează fereastra”pacient pentru care donează” şi se complectează manual
numele şi prenumele pacientului (numai pentru donator – rude, pentru donator
voluntari această fereastră nu se îndeplineşte)
17.Se accesează fereastra ,,adaugare şedinţă”.
18.Se bifează ,,da” în fereasrta ,,tipărire fişa de donare”.
ATENTIE!In cazul unei persoane ,care a donat anterior sînge/component sanguin şi a
fost determinat un marcher infecţios pozitiv se activiază fereastra ”donator interzis”

Modulul „Consultaţia”
se utilizează pentru înregisrarea parametrilor fizicali şi de laborator depistaţi la
examen medical al potenţialilor donatori care s-au adresat în instituţia Serviciului de
Sînge.
a) Responsabil de întroducerea datelor despre donator şi motivul interzicerii la
donare este medicul care a efectuat examen medical.
b)
Procedura:

1.Se deschide fereastra “Consultatia” , se pune cursorul în dreptul cod donator şi se
scanează codul donatorului din „Fişa de donare” .
2.Se efectuiază dublu clic pe butonul ,,fişa donatorului”.

Apare următoarea imagine

3. Se verifică identitatea donatorului conform informaţiei din actul de identitate , fişa
de donare şi baza de date S.I.A. (poza,numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul).
4. Se efectuiază dublu clic pe butonul„Istoric şedinţe de donare şi contraindicaţii”.

Apare următoarea imagine

5. Se vizualizează donările anterioare şi rezultatele acestora , inserînd data ultimei
donări şi se bifează consecutiv fereastra ,,Consultaţie”, „Teste predonare” şi
,,Teste de laborator”.

Atenţie! În cazul unei contraindicaţii la donarea anterioară în ferestra
„Contraindicaţii” mai întîi se dezactivează „Contraindicaţia”, accesînd butonul
„Dezactivare”.

6. Se accesează fereastra „Consultaţia medicală”unde se bifează ,,adăugare”, şi se
notează manual rezultatele Tensiunea, Puls, Greutatea şi Înălţimea.

7. Se accesează în fereastra” Tip de prelevare” butonul ,,sînge total”, cantitatea 450
gr.apare automat (în cazul indicaţiei de 350gr,se modifică cifrele 450 în 350). Se
îndică componentul sanguin necesar în fereastra ,,Propuneri separare).

8. Se activează şi se bifează butonul ,,salvare”.

10. Se accesează prin clic butonul,, Teste predonare”.

11. Se activează fereastra „Rezultate teste predonare pentru şedinţa de donare
selectată”şi se notează grupa sanguină ABO, Rh(D)” +” sau”-„, la necesitate Kell
„+”sau”-„,Hb apare automat mai >130,la necesitate cifrele se pot modifica.

12. Se accesează butonul ,,Salvare”.

13. Se activează fereastra” Validare consultaţie”.

14. Se bifează „Da” în fereastra „Validare consultaţie”.

15. Se întroduce parola

16. Se citeşte” codul de donare”din” Fişa de donare” în cazul acceptării donatorului
pentru donare.
17. Se bifează ,,Validare consultaţie”
18. Se bifează „Da” în fereastra ,,Validare consultaţie”.

Notă!
În cazul depistării unei contraindicaţii către donare: .
1. Se activează fereastra ,,Consultaţie medicală’’
2. Se activeaza fereastra ,,Istoric şedinţe de donare şi contraindicaţii“ vezi
imaginea de mai sus.

3. Se accesează butonul ,,adaugare“, apare automat accesat“Temporar“(în
cazul unei contraindicaţii definitive se accesează“Definitiv“)
4.se selectează „categoria“

5.Se selectează tipul contraindicaţiei stabilite.

6. Se indică termenul de excludere de la donare, în cazul contraindicaţiei
temporare,data expirării apare automat sau se modifică.
7. Se„salvează” prin accesarea butonului „Salvare”.
8. Se accesează fereastra ,,consultatie medicală“
9. Se bifează ,,adăugare” şi se salvează prin accesarea butonului„salvare”
10. Se bifează ,,Teste predonare’’ şi se salveză prin accesarea butonului
„salvare”
11. Se activează butonul ”validare consultaţie”şi se bifează” da”in fereastra
"Validare consultaţie

13. Se bifeaza „Ok“ in fereastra

14. Se bifează „Validare“în fereastra

15. Se bifează ,, Da’’ în fereastra”Validare consultaţie”.

III. Modulul Donare
se utilizează pentru întroducerea datelor despre donator şi cantitatea sîngelui
recoltat
a) Responsabil: asistent medical care a efectuat recoltarea sîngelui
b) Procedura:
1. Se accesează modulul „Donare”
2. Se întroduce cod donare prin scanarea de pe fişa donatorului şi se verifică
datele despre donator care apar pe ecran;
3. Prin dublu clic pe numărul codului donării se activează fereastra, unde se
întroduce informaţia despre:
· persoana care a efectuat donarea;
· kit recoltare;
· echipa de donare;
· rezultatul donării:
ü în cazul în care recoltarea decurge fără incidente se considera donare cu
succes. În acest caz se va selecta rezultatul donarii: Donare cu succes.
Aplicaţia va completa automat cîmpul cantitate dupa tipul de donare
sînge sau plasmă cu valoarea de 513 gr sau 399 gr, 900 gr aşa cum este
configurată în nomenclator;
ü în cazul în care recoltarea decurge cu incidente cauzate de starea fizica de
sănătate a persoanei şi se constată că nu se poate recolta sange se
considera donare abandonata. În acest caz cantitatea recoltata va fi 0;
ü în cazul în care recoltarea decurge cu incidente din cauza venelor ale
persoanei şi se constata că nu se poate recolta sînge - se considera
donare ratata – vene necorespunzatoare. În acest caz cantitatea
recoltata va fi 0;

ü în cazul în care cantitatea recoltată este mai mică decît cea indicată ca
fiind normală se va selecta mai întai unul din modurile de recoltare cu
specific de abandonare, doza insuficienta, etc. şi se va completa în
campul cantitate cantitatea de sange recoltat
· cantitatea de sînge conservant.
· Tip produsului colectat – STUA (sînge total unitatea adult)

4. Se bifează butonul „Salvare”;
5. Finalizarea procesului de donare se incheie cu selectare Închidere donare
6. Se selectează rubrica „Ieşire” din lista modulilor programului CTS- Manager.
Reţineţi: Schimbarea datelor puteţi face prin accesarea butonului „Modificare”
numai pînă la selectarea „Închidere donare”. Modificarea datelor după închiderea
donării nu este posibilă.

