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Afgreiðsla (gaSab)
Afgreiðsla
Stilligildi 2064 stýrir því hvort þess sé krafist að skráð sé eðli tilvísunar þegar tími er bókaður í Afgreiðslu og
jafnframt þegar sjúklingur er merktur kominn. Það á þó einungis við um nýkomur og stýrist þá af stillingum
kerfisins hvort viðvörun sé gerð eða ekki. Það virkar á þann hátt að hægt er að stilla afgreiðsludeildir sem
annaðhvort nýkomu- eða endurkomudeildir svo að þegar stilligildi 2064 er virkt þá er athugað hvort
tímabókunin sé jafnframt á nýkomudeild áður en leyft er að loka tímabókunarglugga.
Einnig er hægt að stilla form tímabókana sérstaklega sem sjálfgefin nýkomu- og endurkomuform, og er sú
stilling þá rétthærri en deildin eingöngu. Þ.e.a.s. sé afgreiðsludeild stillt sem endurkomudeild en form
tímabókunarinnar sem verið er að skrá er auðkennt sem nýkoma, þá kemur viðvörun ef tilvísun hefur ekki
verið skráð þar sem stilling formsins er rétthærri en deildarinnar og ekki er hægt að staðfesta tímabókunina
nema tilvísun sé skráð. Eins á hinn veginn, ef deild er skilgreind sem nýkomudeild, en form tímabókunar
sem endurkoma, þá kemur ekki viðvörun þótt tilvísun hafi ekki verið skráð.
Í komuglugga frumstillist skráningarsvæðið fyrir tegund komu í samræmi við stillingar deildar, eða forms
tímabókunar hafi það verið skilgreint sérstaklega. Þetta hefur þó engin áhrif á það að ef í ljós kemur að
sjúklingur er ekki að koma í fyrsta sinn þá er að sjálfsögðu hægt að breyta úr nýkomu yfir í endurkomu og
öfugt komi hið gagnstæða í ljós. Þegar reynt er að loka komuglugga þá er litið til skráningargildisins sem
sést í glugganum, þ.e.a.s. hvort koman sé nýkoma og jafnframt stilligildis 2064 til að vita hvort skuli tryggja
skráningu á tilvísun.
Lotutengd form tímabókana eru undanskilin þessari virkni.
(Ath. í útgáfu 3.1.33 var þetta stilligildi nr. 1161 en var flutt og er frá og með útgáfu 34 nr. 2064.)

Stillingar - Form tímabókana
Bætt hefur verið við stillingarmöguleika fyrir form tímabókana fyrir tegund komu. Sjálfgefin stilling er á þann
veg að það fari eftir stillingum afgreiðsludeildar, en jafnframt er hægt að stilla form tímabókana þannig að
þau séu annaðhvort nýkomur eða endurkomur. Sú stilling er rétthærri stillingu afgreiðsludeildar.
tt#47653,tt#47654,tt#47655,tt#47657,tt#47658,tt#47661,tt#47662,tt#47665,tt#47667,tt#47668,tt#47669,tt#47670,tt#47671,tt#47672,tt#47673

Afgreiðsla
Tveimur atriðum hægra megin í komu-flipa hefur verið breytt. Nánasti aðstandandi er nú sá sami og birtist í
Persónuupplýsingum. Þriðja starfsmanninum sem tengist komu var bætt við og kallast 3. Starfsmaður ef
stilligildi 2060 er virkt, annars Hjúkrunarfræðingur.
ac#36268,ac#36380,tt#48370,tt#48371

Eyðublað
Eyðublöð
Ef í útprentun á Læknabréfi #3 eða #12 birtast tvær undirskriftir (t.d. deildarlæknir og sérfræðingur) og
eyðublaðið hefur verið rafrænt undirritað, þá birtist textinn ,,Rafræn undirskrift" nú við þann aðila sem
raunverulega undirritaði eyðublaðið.
ac#36084,tt#48192,tt#48209

Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)
Nú kemur línan 'Lyfseðill sendur rafrænt' í ferilsögu lyfseðla sem hafa verið sendir rafrænt.
ac#36389,tt#48436,tt#48437

Eyðublöð (gaSheetModule)
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Eyðublöð
Ef stilligildi #1158 (,,Flokka samskipti eftir staðsetningum") er virkt þá er búin til ein nóða í trénu fyrir hverja
deild sem á samskipti: deildir án samskipta birtast m.ö.o. ekki lengur í trénu. Til að skrá samskipti á deild
sem er ekki sýnileg í trénu er hægt að hægrismella á ,,Samskipti", velja ,,Hefja ný samskipti" og velja
deildina í glugganum sem þá kemur upp.
tt#48417,tt#48418

Eyðublöð - Vandaliðun
Nú er hægt að smella á tékkbox táknið lengst til vinstri í hverjum greiningardálki í vandaliðunarglugganum og
þá hakast við alla reiti í þeim dálki, ef ekki er hakað við einhverja reitir, en afhakast ef hakað er við alla reiti.
Einnig er hægt að velja svæði með því að halda vinstri músarhnappi niðri og draga með músinni og þá
hakast við alla reiti sem eru merktir þegar músarhnappinum er sleppt.
ac#36501,tt#48543,tt#48544

Forsíða (gaCoverTool)
Forsíða - Fjölskylda
Villa sem gerði það að verkum að í ákveðnum tilfellum voru fjölskyldumeðlimir einstaklings ranglega merktir
látnir hefur nú verið löguð.
ac#36423,tt#48484,tt#48485

Íhlutir (gaPatientItems)
Íhlutir
Nú er einnig hægt að skrá staðsetninguna ,,miðmæti" fyrir brjóstholsdren.
ac#36119,tt#48212,tt#48213

Meðferðarskráning (gaTreatment)
Meðferð - Skráning hjúkrunarferlis sjúklings
Nú ætti fókusinn í hjúkrunarferlistrénu að haldast réttur þegar kóðaleit er notuð til að bæta atriðum við
hjúkrunarferlið.
ac#36333,tt#48402,tt#48403

Meðferð
Í flipunum "Framvindunótur" og "Framvindunótusaga hefur deildinni verið bætt við þar sem framvindan var
skráð.
ac#36240,tt#48472,tt#48473

Mælingar Nýju (gaMeasurements)
Mælingar - Vökvajafnvægi - Vökvi í æð
Nú er hægt að velja 'Kabiven 1100 kcal' sem vökva í æð í vökvajafnvægisskráningu
ac#36305,tt#48378,tt#48486

Skriftur
Aðstandendaskráning
Búið er að bæta við "tengdamóðir" og "tengdafaðir" í tengslalistann í aðstandendaskráningunni
ac#36405,tt#48462,tt#48463

Ung- og smábarnavernd (gaChildrenObservation)
Ung- og smábarnavernd
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Ef barn er ósjúkratryggt kemur það fram í hvíta boxinu á eftir nafni barnsins.
tt#47863,tt#47864
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