Sögustund 9. október 2015

Ný textasýn í Sögu 3.1.38
Nýja textasýnin birtir gögn úr öllum einingum í Sögu í öfugri tímaröð og í textasýninni er
dýnamísk leit (sía). Allar hreyfingar á sjúkraskrá einstaklings birtast í öfugri tímaröð með
textaleit.
Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um nýja textasýn í Sögu 3.1.38 en þeir sem vilja heldur
horfa á kennslumyndband um nýja textasýn geta smellt hér.
Tannhjólið í Nýju textasýninni
Hægt er að prenta og afrita gögnin á hefðbundinn hátt úr kerfinu og stækka og minnka letur
á textasýninni. Það er gert með því að smella á tannhjólið efst í horninu hægra megin.

Gögn sótt
Þegar einstaklingur er valinn í nýrri textasýn hlaðast upp sjúkragögn hans í öfugri tímaröð og
birtir Saga 40 nýjustu færslurnar í textasýninni. Í horninu uppi hægra megin er hægt að
smella á tvo hnappa: „Sækja meira" og „Sækja allt".

Þegar notandi velur að „Sækja meira" sækir Saga næstu 40 færslur úr sjúkraskránni og er
hægt að smella aftur og aftur á þennan hnapp til þess að sækja fleiri færslur. Ef notandi
smellir á „Sækja allt" sækir Saga alla sjúkraskrá einstaklings. Það getur tekið langan tíma ef
einstaklingur á mikið af gögnum í sjúkraskránni.
Blá lína birtist efst í textasýninni sem gefur til kynna tímann sem það tekur Sögu að sækja
fleiri gögn. Notandi verður að bíða á meðan Saga hleður inn nýjum gögnum í textasýnina.
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Leitað í gögnum sem hafa verið sótt - Sía
Þegar smellt er í leitarreitinn og skrifað leitarorð þá síar Saga strax þau gögn sem búið er að
lesa inn í textasýnina og birtir einungis þær færslur sem innihalda leitarorðið. Ef innihald
leitarreitsins er hreinsað, eða smellt á burstatáknið, þá er sían hreinsuð og öll gögn verða
aftur sýnileg.

Þegar smellt er á síu-táknið birtast kaflar sem hægt er að opna og haka við atriði sem notandi
vill leita eftir. Athugið að leitin leitar einungis í þeim gögnum sem búið er að lesa inn í
textasýnina þannig að ef notandi vill leita í öllum gögnum einstaklings ætti hann að byrja á
því að smella á „Sækja allt" og byrja svo að leita eða sía eftir ákveðnum flokkum.
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Ef smellt er á kaflaheiti í síunni þá hakast við alla undirkafla. Ef smellt er aftur á kaflaheitið þá
afhakast allir undirkaflar.

Í dæminu hér fyrir neðan er búið að opna kaflann „Mælingar" og haka við „Hiti" þannig að
Saga birtir einungis textasýn af skráðum hita úr mælingareiningunni í þeim gögnum sem búið
er að sækja í textasýnina.
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Hægt er að fella saman kafla í Nýrri textasýn með því að smella á fyrirsagnir. Þá lokast
kaflarnir:

Tímalína
Vinstra megin í Nýrri textasýn birtist tímalína. Stöplar sem birtast á tímalínunni gefa til kynna
að skráð hafi verið í sjúkraskrá á þessum tímapunkti. Þegar smellt er á stöpul á tímalínunni
þá sækir Saga gögn aftur í tímann, að því tímabili sem smellt var á. Gögn bætast við aftast í
textasýninni (þarf að skruna niður til að lesa meira). Græni bakgrunnurinn verður hvítur á
tímalínunni eftir því sem eldri gögn eru sótt í Nýju textasýnina.
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Skipt um sjúkling
Ef notandi er með sjúkling valinn og er byrjaður að hlaða inn gögnum í gagnasýn en ákveður í
miðju ferli að skipta um sjúkling, þá stoppar hleðslan og notandanum er bent á að nú þurfi
hann að ýta á F5 eða „Uppfæra" hnappinn til að hlaða inn gögnum fyrir nýjan kerfissjúkling.

Síur úr gömlu textasýninni
Ef starfsmaður á vistaðar síur í gömlu textasýninni þá er hægt að virkja eldri síur í Nýju
textasýninni. Starfsmaður hakar þá við „Virkja síu" og við það birtist fellilisti þar sem hægt er
að velja úr eldri síum sem tilheyra starfsmanni. Ekki er hægt að búa til nýjar síur og vista í
Nýrri textasýn.

Með kveðju,
TMS - Heilbrigðislausnir

