WebHIS Zorgapplicaties

Tips & Tricks Zorgdossier
Medicatie versneld voorschrijven:
In Zorgdossier is het mogelijk om versneld een recept voor te schrijven. Bij het ingeven van ‘ naam medicatie’ kan gezocht worden op twee manieren:
Zoeken op Naam: hierbij dient men de eerste letters van de naam van het medicament in te geven. Hoe meer letters hoe beter, maar de kans op typefouten neemt dan ook toe. Het beste is om de eerste vier letters van het medicament in te vullen.
Zoeken op Memocode: hier wordt een zes karakter code
ingegeven, waarbij de eerste vier karakters de letters van
het medicament zijn, het vijfde karakter de verschijningsvorm(tablet, capsule) en het zesde karakter de hoeveelheid
werkzame stof. Als voorbeeld schrijven wij ‘PARAT5’ voor
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Uitgangssituatie is een geopend dossier.
Maak een contact aan en klik vervolgens op F2 Medicatie of druk op het functietoets F2 op het toetsenbord.
Webhis Zorgdossier – Voorschrijver verschijnt.
Typ bij ‘Naam medicatie’ de Naam of Memocode
van het medicament in.
Druk op de Tab, Entertoets of op de
button
Afhankelijk van de gekozen methode, wordt het resultaat in een volgend scherm aangegeven.

Voorschrift:
De doseringen worden in de voorschrijfmodule ingegeven volgens tabel 25, dit zijn door de WCIA vastgelegde coderingen.
Hierbij wordt een systematiek gevolgd waarbij de gebruiker in code de tijdseenheid en gebruiksadvies aangeeft.
Vul bij ’Voorschrift’ de code in en druk op de toets ‘Enter’ of ‘Tab’, het systeem zal de code omzetten in leesbare tekst
Bijvoorbeeld: 2D1T = 2 maal per dag 1 tablet. Indien een codering niet bekend is, dan kunt u op de button
klikken. Een
lijst met mogelijke vormen verschijnt en het dubbelklikken op een vorm selecteert deze meteen.
Vul het aantal dagen in en druk op de Tabtoets,
het systeem rekent automatisch het aantal stuks
af die afgeleverd worden.

Etikettekst:
Het systeem zoekt, na het invoeren van het voorschrift, tevens alle mogelijke etiketteksten op die
door de Z-index worden meegeleverd bij het betreffende medicament en plaatst deze in het veld
Etiketteksten. Achter het veld staat standaard
aangevinkt dat de etikettekst overgenomen wordt.
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