Sögustund 7. July 2015

Nýjungar í forsíðu sjúklings í Sögu 3.1.38
Í forsíðu sjúklings hafa verið gerðar nokkar breytingar og eru þær eftirfarandi:
Lyf og Lyfseðlaskrá
Aðvaranir um ofnæmi og öryggisflaggað lyf birtast nú strax þegar verið er að gera
lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings. Þessi aðvörun birtist einnig við lyfjaendurnýjun í
samskiptaborði VERU.

Lyfjaendurnýjun
Þegar lyf er endurnýjað í Forsíðu sjúklings og VERU samskiptaborði er alltaf búinn til
samskiptaseðill og hægt er að velja ICD-10 greiningar til að vandaliða við.
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Lyfseðlaskrá
Rafrænt lyfseðlanúmer birtist nú í textasýn í lyfseðlaskrá í forsíðu sjúklings.

Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf
Lyf eru nú flokkuð saman samkvæmt ATC kóða, styrk og hvort lyf sé í skömmtun og nýjasta
afgreiðslan er sýnd í töflunni. Í svæði neðan við töfluna birtast aðrar afgreiðslur í sama
flokki, raðað eftir dagsetningu.

Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf
Hægt er að prenta út yfirlit yfir virka lyfseðla í Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf í forsíðu sjúklings.
Aðstandendur
Upplýsingar um skráða aðstandendur eru nú aðgengilegar í Forsíðu sjúklings. Fram koma
upplýsingar um aðstandanda, tengsl hans við sjúkling og hvernig hægt er að hafa samband
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við viðkomandi. Einnig koma fram upplýsingar um hvort viðkomandi sé nánasti aðstandandi,
hafi forræði og hvort veita megi upplýsingar. Feitletraður texti á nafni aðstandanda segir til
um hvort viðkomandi eigi skráð sjúkragögn. Úr ítarglugga er aðgengi að skráningarglugga
með hnappnum: „Skrá aðstandendur“.

Mælingar
Í ítarlegri sýn Mælinga hefur nú verið bætt við hnöppum svo hægt sé að sía mælingar eftir
tímabilum.

Hjúkrunaryfirlit
Textasýn fyrir framvindunótur í hjúkrunaryfirliti í Forsíðu sjúklings birtir nú deildirnar sem
hjúkrunargreiningar og framvindunótur tilheyra.

Hjúkrunaryfirlit
Nú hefur verið bætt við „splitter“ þannig að hægt er að smella á pinna í upplýsingaskrá til að
fella þann kafla að vinstri hlið. Einnig er möguleiki á að stilla breiddina á upplýsingaskrá og
framvindunótum með því að draga til skiptinguna á milli kaflanna tveggja. Fyrirsagnir færðar
til samræmis.
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Þegar notandi fer með músina yfir orðið "Upplýsingaskrá" þá opnast kaflinn sjálfkrafa. Ef
notandi vill festa kaflann aftur í opinni stöðu þá smellir hann aftur á pinnann og þá helst
hann opinn.

Verkjaskráningar í hjúkrunaryfirliti
Verkjaskráning í hjúkrunaryfirliti á Forsíðu sjúklings er nú þannig að það eru tveir dálkar,
annar fyrir styrk verks í hvíld og hinn fyrir styrk verks við hreyfingu. Þessi breyting er til
samræmis við breytt skráningarform fyrir verkjaskráningu í Mælingareiningu.
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Rafræn vottorð
Nýr kafli hefur bæst við í forsíðu sjúklings sem sýnir rafræn vottorð. Eftirfarandi eyðublöð
birtast í þessum kafla:








TR-V Lyfjaskírteini #51
TR-V Umsókn um örorkubætur #390
TR-V grunnvottorð læknis vegna krabbameins #400
TR-V grunnvottorð læknis vegna nýrnabilunar #413
TR-V Grunnvottorð til umsóknar um hjálpartæki #534
Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #225
Tilkynning um aukaverkun lyfs #405

Afrita gögn
Í flestum töflum í forsíðu sjúklings er hægt að velja gögnin með Ctrl+A, því næst afrita með
Ctrl+C og svo má líma gögnin úr töflunum t.d. í Word með Ctrl+V. Þeir kaflar sem ekki er
hægt að afrita gögn úr með þessum hætti eru: ABPM, Aðrar stofnanir, Dagbók sjúklings,
Íhlutir, Lífsmörk, Viðhengi og Vökvajafnvægi.
Undirkaflar
Notandi getur notað “back-takkann” á músinni eða “backspace” til að fara til baka í
forsíðueiningu. Einnig er hægt að nota “browser back” takka á þeim lyklaborðum sem hafa
hann. Athugið að notandi þarf að vera búinn að smella í línu í ítarlegri sýn til að “back
takkinn” virki.
Sjúklingaval
Í kaflanum „Mættir“ er búið að bæta við fellilista þar sem hægt er að sía eftir þeim
afgreiðslum sem tilheyra innskráningardeild notanda.

Með kveðju,
TMS – Heilbrigðislausnir

