BSE-R
INSTRUKCJA REJESTROWANIA FORMULARZA BSE-R od sztuk z rzeźni/ubojni.
Każdy formularz rejestrujemy na numer WNI rzeźni/ubojni.
Przed rozpoczęciem pracy należy dodać podmiot czyli rzeźnię/ubojnię działającą w danym
powiecie i dodać stado, przypisując numer WNI zakładu. Do stada dodać gatunek: koza, owca,
bydło, jeleniowate, inne przeżuwacze i dzik.
Rejestracja formularzy pobrań
Jest to formularz, do którego nie ma możliwości wydrukowania wersji papierowej. Od razu
przechodzimy do rejestracji elektronicznej.
Wchodzimy w zakładkę vetlink i wybieramy polecenie rejestracja formularzy:

Następnie, wybieramy zarejestruj nowy.

Wybieramy:
1. rodzaj formularza BSE-R (Badanie w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła w ubojni)
2. Zaznaczamy akcję.
3. Wybieramy gatunek zwierząt
4. W pozycję Numer stada wpisujemy numer WNI rzeźni/ubojni
5. Przypisujemy lekarza, który pobierał materiał do badań wpisując pierwsze litery nazwiska
(podpowie nam się lista lekarzy) lub wciskając * (pojawi nam się lista lekarzy, którzy mają
uprawnienia na wskazanym terenie)
5. Klikamy OK

System przenosi nas do wersji elektronicznej formularza BSE-R.
Formularz, standardowo, podzielony jest na dwie części:
1. Lewa strona – drzewko informacyjne:
• Dane formularza
• Dane stada
• Pozycje formularza
• Wyniki badań – treść pojawi się po przesłaniu wyników z ZHW
• Sprawozdania – sprawozdania pojawią się po wygenerowaniu z
2. Prawa strona – treść, istotna dla każdej z funkcji
DANE FORMULARZA - Edycja tego okna jest dostępna po ówczesnym wciśnięciu Zmień dane.
DANE STADA – ta zakładka prezentuje dane podmiotu, na który jest rejestrowany formularz
POZYCJE FORMULARZA – zakładka, w której należy dodać próby z rzeźni/ubojni poprzez
wciśnięcie Przyjmij próbki. Pojawi nam się okno dodawania pozycji:

Wprowadzamy wszystkie dane dotyczące konkretnej próby, z wiersza do wiersza przechodzimy za
pomocą klawisza ENTER.
1. Kod próbki
2. Kolczyk. Jeżeli zwierzę pochodzi z tego samego województwa, co osoba zalogowana i
wypełniająca formularz, to po wpisaniu kolczyka i wciśnięciu ENTER pola płeć i data
urodzenia/wiek uzupełnią się automatycznie – musimy ewentualnie skorygować ich prawidłowość.
3. Data urodzenia/wiek – możemy zapisać w kilku dostępnych formatach (pełna data urodzenia,
wiek w latach np. 5l, w miesiącach np. 20m) ale na formularzu zapisze się w miesiącach
4. Wprowadzamy ew. uwagi do padłej sztuki
5. Numer kolejny zakładu
Przy przechodzeniu do każdej kolejnej próby wciskamy Zapisz.
Jeżeli chcemy zakończyć wprowadzanie prób do tego formularza wciskamy Zakończ.

W następnej kolejności przechodzimy do Dane formularza i uzupełniamy Data pobrania, Data
uboju i ew. zmieniamy lekarza pobierającego.

Kończymy uzupełnianie formularza klikając Wyślij i zamknij.
Z zamkniętego formularza możemy także wydrukować „Protokół pobrania próbek/pismo
przewodnie do laboratorium badania w kierunku BSE”. Z pozycji Dane formularza, klikamy
Protokół i generuje się protokół w wersji pdf, który możemy wydrukować i przekazać do
laboratorium wraz z próbami.

