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1.1. Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α ΣΘΕΝΩΝ
1.1.1. Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ Ρ ΑΝΤΕΒΟΥ
Οι κλινικοί χρήστες με προνόμια μπορούν να καταχωρήσουν συνταγές φαρμάκων εξωτερικών ασθενών
κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενούς σε συμβουλευτική (consultation).
Ένα από τα χαρακτηριστικά των ραντεβού εξωτερικών ασθενών είναι η κατάσταση. Οι καταστάσεις που
επιτρέπουν στους κλινικούς χρήστες να συνταγογραφούν φάρμακα είναι:
- Αίθουσα αναμονής: Κίτρινο χρώμα
- Σε θεραπεία: Πράσινο χρώμα
- Ολοκληρώθηκε: Μπλε χρώμα

Με άλλα λόγια, η κατάσταση ραντεβού δεν πρέπει να εκκρεμεί για να κάνει ο χρήστης το πρώτο βήμα:
Τη συνταγογράφηση. Αυτό γίνεται μέσα στο κλινικό αρχείο του ασθενούς.

1.1.2. Μ ΕΝΟΥ Ε ΠΙΛΟΓΗΣ Φ ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α ΓΩΓΗΣ
Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το κλινικό αρχείο του ασθενούς χωρίζεται σε αρκετές καρτέλες. Η πρώτη, που
ονομάζεται Γενική εικόνα, περιέχει το εικονίδιο που δίνει πρόσβαση στο μενού συνταγογράφησης
φαρμακευτικής αγωγής εξωτερικών ασθενών:

Όταν οι κλινικοί χρήστες κάνουν κλικ σε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται ένα μενού, όπου μπορούν να
επιλεχθούν τα φάρμακα που θα συνταγογραφηθούν. Παρατηρήστε ότι ο κατάλογος φαρμάκων
προέρχεται από τα στοιχεία που λαμβάνονται από το MM, έτσι εάν δεν έχουν συμπεριληφθεί, το
φάρμακο δεν θα είναι διαθέσιμο.
Το μενού που αναφέρθηκε προηγουμένως διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:
- Ένα πεδίο λεπτομερειών ασθενούς που τοποθετείται στην επάνω αριστερή γωνία, το οποίο
περιλαμβάνει το φύλο, το όνομα του ασθενούς, την ηλικία και το αναγνωριστικό εγγραφής.
- Ένα ορθογώνιο στην επάνω δεξιά γωνία, περιέχει ορισμένα ζωτικά σημεία που σχετίζονται με
την συνταγογράφηση (Ύψος και Βάρος, αν προηγουμένως έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα) συν
τον υπολογισμό του ΔΜΣ και BSA, με στόχο να βοηθήσει τον συνταγογράφο σε αυτή τη
διαδικασία. Παρακάτω, βρίσκονται οι αλλεργίες του ασθενούς, που περιγράφονται λεπτομερώς
στο Τμήμα Παράγοντες Κινδύνου του κλινικού αρχείου.
- Σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία, υπάρχουν δύο τομείς που υποδεικνύουν τον αρμόδιο
σύμβουλο. Εξ ορισμού αυτά τα πεδία είναι προσυμπληρωμένα με τον αρμόδιο σύμβουλο
Φαρμακευτική Αγωγή Εγχειρίδιο
OTE™, © All Rights Reserved, 2017
Αναπαραγωγή

Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η

PAGE 4 / 35

Φαρμακευτική Αγωγή

συμβουλευτικής, ωστόσο, εάν ο χρήστης που συμπληρώνει τη συνταγή δεν είναι ο υπεύθυνος
και έχει τα προνόμια να το πράξει, θα είναι σε θέση να επιλέξει τον υπεύθυνο γιατρό, όπως
αναφέρεται παρακάτω. Το αριστερό πεδίο αποτελεί φίλτρο τμήματος, έτσι ώστε το όνομα του
γιατρού να μπορεί να βρεθεί εύκολα στο δεξιό πεδίο.

-

Ενότητα προσθήκης φαρμακευτικής αγωγής: Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της ενότητας,
θα αναλυθεί σε δύο υποενότητες:
o Αριστερή περιοχή: Μηχανή αναζήτησης φαρμάκων: Αυτό επιτρέπει την αναζήτηση ενός
συγκεκριμένου φαρμάκου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο φαρμάκων ECH με
διαφορετικά κριτήρια:
▪ Αρχίζει με (όνομα)
▪ Περιέχει (όνομα)
▪ Κωδικός (Ο αριθμός υλικού που λαμβάνεται από τα κύρια δεδομένα του MM,
περιέχει κριτήρια που ισχύουν από προεπιλογή)
▪ EPN (αριθμητικός κωδικός που λαμβάνεται από τα κύρια δεδομένα του MM,
περιέχει κριτήρια που ισχύουν από προεπιλογή)
▪ Γενόσημο / μάρκα / όλα τα φάρμακα - Αυτή είναι μια γενική λειτουργία του ECH
που δεν θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε ο χρήστης να μην είναι σε
θέση να φιλτράρει με βάση αυτά τα κριτήρια.
▪ Διαθέσιμο / μη διαθέσιμο / όλα τα φάρμακα - Αυτή είναι μια γενική λειτουργία
του ECH που δεν θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε ο χρήστης να μην
είναι σε θέση να φιλτράρει με βάση αυτά τα κριτήρια.

Μόλις επιλεγούν τα προηγούμενα κριτήρια, και ορισμένοι χαρακτήρες για τον προσδιορισμό του
ονόματος / κώδικα του φαρμάκου έχουν εισαχθεί στο πρώτο πεδίο, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο
μεγεθυντικό φακό για να πάρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Για να επιλέξει ένα ή περισσότερα
φάρμακα, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ πάνω στο το αντίστοιχο φάρμακο για να μετακινηθεί στη
σωστή περιοχή, η οποία είναι ο κατάλογος των επιλεγμένων φαρμάκων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να
πραγματοποιηθεί απεριόριστο αριθμό φορών, χωρίς την ανάγκη να βγαίνει κάθε φορά από αυτό το
μενού.

Ένα παράδειγμα αυτού του μενού, που βασίζεται σε μια προσομοίωση ενός γιατρού που επιλέγει κάποια
φάρμακα που θα προστεθούν στο Έντυπο Φαρμάκων Εξωτερικού Ασθενούς, παρουσιάζεται παρακάτω:
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Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή, ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο Επιβεβαίωση, για να συμπληρώσει
τα υπόλοιπα στοιχεία της συνταγής:
- Διαδρομή: Λίστα τιμών από έναν κατάλογο ECH (υποχρεωτικό)
- Βασική δόση: Δεκαδική τιμή που πρέπει να εισαγάγει ο χρήστης (υποχρεωτικό)
- Βασική μονάδα: Η βασική μονάδα που λαμβάνεται από το MM και είναι διαθέσιμη για αυτό το
συγκεκριμένο φάρμακο (υποχρεωτικό)
- Συχνότητα: Λίστα τιμών από έναν κατάλογο ECH (υποχρεωτικό)
- Κατάσταση: Λίστα τιμών από έναν κατάλογο ECH (προαιρετικό)
- Διάρκεια & Μονάδα: Πεδία που υποδεικνύουν τη διάρκεια της συνταγής. Το πρώτο πεδίο είναι
αριθμητικό και το άλλο, μια λίστα τιμών (υποχρεωτική)
- Σχόλιο: Πεδίο ελεύθερου κειμένου (προαιρετικό)
- Ποσότητα προς παροχή: Αριθμητικό πεδίο (υποχρεωτικό)
- Ημερομηνία έναρξης: πεδίο ημερομηνίας (υποχρεωτικό)

Δίπλα σε κάθε όνομα φαρμάκου, υπάρχει ένα εικονίδιο κάδου, σκοπός του οποίου είναι να προσφέρει
ένα εργαλείο στο χρήστη, να διαγράψει ένα από τα συμπεριλαμβανόμενα φάρμακα της συνταγής,
διατηρώντας τα υπόλοιπα φάρμακα αμετάβλητα.

Μόλις συμπληρωθούν τα επιμέρους στοιχεία όλων των φαρμάκων, ο χρήστης κάνει κλικ στο
επιβεβαίωση, και οι μεμονωμένες συνταγές προστίθενται στο κλινικό αρχείο του ασθενούς στην
κατηγορία της "Συνταγής φαρμάκων".
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1.1.3. Ε ΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Το ECH παρέχει εργαλεία για την αντιγραφή, την τροποποίηση και την αναίρεση καταχωρημένων
συνταγών. Αυτά είναι προσβάσιμα μέσω του σχετικού εικονιδίου μολυβιού, που τοποθετείται στα δεξιά
της συνταγής.

1.1.3.1. Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συνταγής. Στην πραγματικότητα,
αυτό που κάνει το σύστημα είναι να ακυρώσει την προηγούμενη συνταγή και να δημιουργήσει ένα νέο,
συμπεριλαμβανομένων όλων των αλλαγών. Ο χρήστης θα πρέπει πάντα να γράψει το λόγο στο
αναδυόμενο πεδίο που εμφανίζεται:

Μόλις γραφτεί ο λόγος, ο χρήστης επιτρέπεται να τροποποιήσει τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης
συνταγής φαρμάκων.
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Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την τροποποίηση, το σύστημα ακυρώνει την προηγούμενη συνταγή και
δημιουργεί μια νέα με τις νέες λεπτομέρειες.

Αυτό μπορεί να το δει επιλέγοντας το φίλτρο «Εμφάνιση τροποποίησης/αναίρεσης».

1.1.3.2. Α ΝΑΙΡΕΣΗ
Σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει ένα λάθος στη συνταγή και θέλει να το διαγράψει, αυτή η ενέργεια
είναι διαθέσιμη. Επίσης, για τη χρήση αυτής της ενέργειας, ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει ένα λόγο.

1.1.3.3. Α ΝΤΙΓΡΑΦΗ
Αυτή η ενέργεια είναι χρήσιμη για την εξοικονόμηση χρόνου με την δημιουργία μιας νέας συνταγής ως
αντίγραφο μιας υπάρχουσας. Οι λεπτομέρειες του αντιγράφου είναι επεξεργάσιμες εκτός από το
όνομα του φαρμάκου.

1.1.4. Ε ΚΤΥΠΩΣΗ
Για να δοθεί στον ασθενή η φόρμα φαρμάκου, μπορεί να δημιουργηθεί από την Γενική Προβολή,
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αναφορές, και επιλέγοντας το «Δημιουργία συνταγής TTO».
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Αυτό ανοίγει σε μια νέα καρτέλα περιήγησης το PDF που θα εκτυπωθεί.

1.2.

Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε ΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α ΣΘΕΝΩΝ

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες των επειγόντων και των εσωτερικών ασθενών είναι ίσες από την άποψη
της φαρμακευτικής αγωγής, θα εξηγηθούν στο ίδιο κεφάλαιο.

1.2.1. Σ ΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α ΓΩΓΗΣ
Για τους ασθενείς των επειγόντων και τους νοσηλευόμενους, υπάρχει μια καρτέλα αφιερωμένη σε όλες
τις δυνατές ενέργειες σχετικές με την φαρμακευτική αγωγή.

Στην επάνω δεξιά γωνία, βλέπουμε τρία εικονίδια. Δύο από αυτά είναι σχετικά με τις
συνταγογραφήσεις:
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•
•

Εικονίδιο φαρμάκων: Για την συνταγογράφηση φαρμάκων
Εικονίδιο ορών: Για την συνταγογράφηση ορών

1.2.2. Σ ΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Φ ΑΡΜΑΚΩΝ
Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ο χρήστης θα είναι σε θέση να συνταγογραφήσει απεριόριστο
αριθμό φαρμάκων, με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο μενού επιλογής φαρμάκων στην ενότητα
1.1.2.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αυτές οι συνταγές έχουν περισσότερα χαρακτηριστικά:
• Εναλλακτική δόση και μονάδα: Τα πεδία αυτά είναι συμπληρωματικά και στόχος τους είναι να
παρέχουν ένα εναλλακτικό εργαλείο υπολογισμού της δόσης, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί
να υπολογίσει τη δόση είτε χρησιμοποιώντας τη βασική δόση και μονάδα είτε τα εναλλακτικά
πεδία. Όταν εισάγονται ορισμένες πληροφορίες σε ένα από αυτά τα πεδία, το άλλο
υπολογίζεται αυτόματα. Η εναλλακτική και βασική μονάδα λαμβάνονται από τα κύρια
δεδομένα του MM, καθώς και ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιεί το σύστημα για τον
υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών.
• TTO (To Take Out): Αυτή η επιλογή υποδεικνύει εάν η συνταγή δεν πρόκειται να χορηγηθεί στο
νοσοκομείο και θα ληφθεί υπόψη κατά τη δημιουργία της έκθεσης TTO. Όταν αυτή η επιλογή
επισημαίνεται ως Ναι, εμφανίζεται ένα άλλο πεδίο, για να γράψει ο χρήστης την ποσότητα που
πρέπει να δοθεί στον ασθενή.
• ΧΡΟΝΙΑ: Να ενημερώνεται εάν η συνταγή είναι χρόνια ή όχι
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Ημερομηνία και ώρα έναρξης ισχύος της συνταγής.
Επιτρέπονται μόνο οι παρούσες και μελλοντικές ημερομηνίες και ώρες.

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο επιβεβαίωση, οι συνταγές προστίθενται στην καρτέλα Φαρμακευτική
αγωγή. Για όσες πρόκειται να χορηγηθούν στο νοσοκομείο, οι ημερήσιες χορηγήσεις, που
εκπροσωπούνται από λευκές υποδοχές (slots) με ένα μολύβι στο εσωτερικό, θα τοποθετηθούν δίπλα
στις συνταγές.
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Όταν η κεφαλίδα της συνταγής είναι κίτρινη, η ημερομηνία/ ώρα έναρξης είναι στο μέλλον, έτσι δεν
μπορεί να χορηγηθεί. Όταν η ημερομηνία/ ώρα έναρξης είναι στο παρόν/ παρελθόν το χρώμα αλλάζει
σε μπλε και μπορεί να χορηγηθεί.
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1.2.3. Σ ΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ο ΡΟΥ
Οι οροί συνταγογραφούνται με παρόμοιο τρόπο με τα φάρμακα.
Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το αραιωτικό στο πρώτο μενού και τα
υπόλοιπα φάρμακα στο άλλο. Το σύστημα θα παρουσιάσει τον κατάλογο των αραιωτικών με βάση τις
πληροφορίες που θα ληφθούν από τον κύριο κατάλογο δεδομένων του ΜΜ. Για να συμπεριληφθεί ένα
φάρμακο στο τμήμα του αραιωτικού, θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί ανάλογα στο σύστημα του MM.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη δόση κάθε φαρμάκου που θα
προστεθεί στη σύνθεση (χρησιμοποιώντας το πεδίο Βασική Δόση ή Εναλλακτική Δόση, η είσοδος σε
ένα από αυτά τα πεδία υπολογίζει επίσης αυτόματα το ποσό στο άλλο) και το υπόλοιπο των
λεπτομερειών της συνταγής, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.2.2. Συνταγογράφηση φαρμάκων.
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Είναι δυνατή η συνταγογράφηση περισσότερων από έναν ίδιων ορών με την ίδια οδό:

Ως αποτέλεσμα, η συνταγή ενσωματώνεται στην καρτέλα φαρμακευτική αγωγή, με τον ίδιο τρόπο
όπως ένα συνταγογραφημένο φάρμακο (σημειώνεται με κίτρινο χρώμα, αν η ημερομηνία έναρξης
είναι στο μέλλον και συνοδεύεται από τις καθημερινές χορηγήσεις, εάν η συνταγή πρόκειται να
χορηγηθεί στο νοσοκομείο).
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1.2.4. Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σ ΥΝΤΑΓΩΝ Φ ΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ
1.2.4.1. Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλες οι συνταγές μπορούν να τροποποιηθούν μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης χορήγησης (ως εκ
τούτου, οι συνταγές TTO μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή).
Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο μολύβι της συνταγής που θέλει να
τροποποιήσει.

Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά της συνταγής εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη διαδικασία
της συνταγογράφησης.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τις τροποποιήσεις, πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο Επιβεβαίωση.
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1.2.4.2. Ε ΝΕΡΓΕΙΑ Α ΝΑΙΡΕΣΗΣ
Ομοίως, η λειτουργία αναίρεσης είναι διαθέσιμη όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα καμία χορήγηση.
Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο μολύβι της συνταγής που θέλει να
αναιρέσει. Ζητείται και ο λόγος της αναίρεσης.

Μόλις η συνταγή αναιρεθεί, μεταφέρεται σε ένα άλλο τμήμα στο τέλος της καρτέλας, που ονομάζεται
Φάρμακα σε αναστολή, (εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που πρέπει να
συμπεριληφθούν, διαφορετικά, αυτό το τμήμα παραμένει κρυφό).
Παρατηρήστε ότι οι αναιρεμένες συνταγές είναι αναγνωρίσιμες από το διαγραμμένο όνομα του
φαρμάκου.

1.2.4.3. Ε ΝΕΡΓΕΙΑ Α ΝΑΣΤΟΛΗΣ
Η ενέργεια αναστολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις χορηγήσεις που
έχουν γίνει στον ασθενή.
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Με παρόμοιο τρόπο, η ανεσταλμένη συνταγή μεταφέρεται στο τμήμα που ονομάζεται Φάρμακα σε
αναστολή. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ αναστολής και αναίρεσης είναι ότι το όνομα του φαρμάκου δεν
εμφανίζεται διαγραμμένο.

1.2.4.4. Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : Π ΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ Α ΦΑΙΡΕΣΗ Υ ΠΟΔΟΧΩΝ
Εάν μετά την πρώτη χορήγηση φαρμάκων, προκύψει ανάγκη αύξησης της συχνότητας των
συνταγογραφημένων χορηγήσεων (για παράδειγμα, εάν η συχνότητα της συνταγής ορίζεται ως Κάθε 12
ώρες, θα δημιουργηθούν δύο υποδοχές προγραμματισμού), ο χρήστης θα είναι σε θέση να προσθέσει
περισσότερες υποδοχές που θα δημιουργηθούν κάνοντας κλικ στο + που βρίσκεται πάνω από τις
υποδοχές.
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Τα φάρμακα πολλαπλών δόσεων έχουν δύο επιλογές χορήγησης:

-

Χορήγηση/Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΟΧΙ: η χορήγηση του φαρμάκου δεν θα σταλεί στο SAP.
Χορήγηση/Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΝΑΙ: η χορήγηση του φαρμάκου θα σταλεί στο SAP,
μόνο αυτή η επιλογή στέλνει την χορήγηση στο SAP.

Οι χορηγήσεις μπορούν επίσης να αφαιρεθούν κάνοντας κλικ στην ενέργεια Κατάργηση υποδοχής, που
διατίθεται στο εικονίδιο μολυβιού της αντίστοιχης υποδοχής.

1.2.5. Π ΡΟΣΘΗΚΗ Σ ΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Το ECH περιλαμβάνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης φαρμακευτικών σημειώσεων στη συνταγή. Αυτή η
επιλογή είναι διαθέσιμη στο εικονίδιο μολυβιού της αντίστοιχης συνταγής ανάλογα με τα δικαιώματα
του χρήστη.
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Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη για την εκχώρηση της σημείωσης.

Μετά την επιβεβαίωση, το σημείωμα τοποθετείται στο κάτω μέρος της συνταγής.
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1.2.6. Α ΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΤΟ
Αντίγραφο σε TTO είναι διαθέσιμο για όλες τις συνταγές που διατίθενται στην καρτέλα φαρμακευτική
αγωγή, ανεξάρτητα από την κατάσταση της συνταγής (ενεργή, ανεσταλμένη ή αναιρεμένη).
Ο στόχος αυτής της λειτουργίας είναι η εξοικονόμηση χρόνου όταν ένας χρήστης πρέπει να
αναπαραγάγει μια συνταγή.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή, εμφανίζεται το μενού συνταγογράφησης, με όλα τα πεδία
προσυμπληρωμένα με τις πληροφορίες της συνταγής που χρησιμοποιοείται ως αναφορά, επιτρέποντας
στο χρήστη να τροποποιήσει όλες τις λεπτομέρειες, εκτός από το επιλεγμένο φάρμακο.

Η συνταγή αποθηκεύεται όπως κάθε άλλη, μέσα στην καρτέλα Φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, αυτό το
είδος συνταγών δεν μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της παραμονής, της νοσηλείας και της
έκτακτης ανάγκης.

1.2.6.1. Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΤΟ Α ΝΑΦΟΡΑΣ
Το ECH περιλαμβάνει μια λειτουργικότητα για την δημιουργία αναφοράς TTO, η οποία περιλαμβάνει
όλες τις τρέχουσες συνταγές του επεισοδίου που επισημαίνονται ως TTO - Ναι και η κατάσταση τους
είναι ενεργή (ή με άλλα λόγια, εκείνες που επισημαίνονται ως TTO που δεν έχουν ανασταλεί ούτε
αναιρεθεί).
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Η επιλογή δημιουργίας της αναφοράς δεν βρίσκεται στην καρτέλα Φαρμακευτική αγωγή αλλά στην
γενική εικόνα.

Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό, η αναφορά εμφανίζεται σε μια άλλη καρτέλα, σε μορφή PDF, και
αποτελείται από δύο έντυπα. Σκοπός των δύο εντύπων είναι ότι το ένα μπορεί να ανήκει στον ασθενή
και το άλλο να δοθεί στον Φαρμακοποιό.
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Η δημιουργία αυτής της αναφοράς καταχωρείται στην Γενική εικόνα και είναι δυνατή η πρόσβαση σε
αυτήν οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συνδέσμου.

1.2.7. Χ ΟΡΗΓΗΣΗ Φ ΑΡΜΑΚΩΝ
1.2.7.1. Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Χ ΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κάθε μία από τις χορηγήσεις μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό
το βήμα δεν είναι υποχρεωτικό για τη χορήγησή τους.
Ο προγραμματισμός των υποδοχών γίνεται κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο μολύβι και την επιλογή
Επεξεργασία υποδοχής (Ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη)
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Αυτό οδηγεί το χρήστη σε άλλη οθόνη για να εισαγάγει το χρόνο.

Μετά την επιβεβαίωση, ο χρόνος θα τοποθετηθεί στην υποδοχή προγραμματισμού.

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να προγραμματιστούν όλες τις υποδοχές προγραμματισμού με μια
ενέργεια. Όταν ο χρήστης εκχωρεί ένα χρόνο στην πρώτη υποδοχή, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα
το χρόνο για τις υπόλοιπες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στη συνταγή.
Παρατηρήστε ότι ο προγραμματισμός της πρώτης υποδοχής συνεπάγεται τον προγραμματισμό των
υπολοίπων για μια πλήρη ημέρα, ανεξάρτητα από τις ώρες που είχαν προηγουμένως ανατεθεί στις
υπόλοιπες υποδοχές. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την ακολουθία κατά το σχεδιασμό όλων των
ημερήσιων υποδοχών προγραμματισμού με μία ενέργεια:
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1. Αρχική κατάσταση: Έχουμε μια συνταγή φαρμάκων της οποίας η δεύτερη υποδοχή
προγραμματισμού έχει προγραμματιστεί προηγουμένως για τις 15:00 (θα δούμε ότι αυτή τη
φορά θα αντικατασταθεί)

2. Κάντε κλικ στην πρώτη υποδοχή προγραμματισμού και επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία
υποδοχής.

3. Εκχωρήστε την ώρα και κάντε κλικ στην επιβεβαίωση.
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4. Οι υπόλοιπες υποδοχές έχουν προγραμματιστεί αναλόγως. Παρατηρήστε ότι ο χρόνος
υποδοχής έχει ενημερωθεί (πριν η καθορισμένη ώρα ήταν 15:00)

1.2.7.2. Μ ΟΝΑΔΙΚΗ Χ ΟΡΗΓΗΣΗ Μ ΙΑΣ Σ ΥΝΤΑΓΗΣ ΚΑΙ Τ ΥΠΟΙ
Οι χορηγήσεις μπορούν να εκτελεστούν κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο μολύβι. Σε αυτό το
παράδειγμα, εμφανίζεται μια συνταγή της οποίας η χορήγηση έχει προγραμματιστεί, αλλά
αυτή η συνθήκη δεν είναι αναγκαία.

Φαρμακευτική Αγωγή Εγχειρίδιο
OTE™, © All Rights Reserved, 2017
Αναπαραγωγή

Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η

PAGE 24 / 35

Φαρμακευτική Αγωγή

Το αποτέλεσμα αυτού είναι μία νέα εγγραφή στο αρχείο χορήγησης της σχετικής συνταγής,
στην οποία αναγράφονται τα αρχικά του προσώπου που χορήγησε το φάρμακο και δίπλα τους
ο προγραμματισμένος και ο πραγματικός χρόνος χορήγησης

Το αρχείο χορήγησης ταξινομεί τις χορηγήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε η
χορήγηση της επόμενης ημέρας να τοποθετηθεί σε άλλη στήλη, δίπλα.
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Η προηγούμενη καταχώριση δεν είναι η μόνη πιθανή εισαγωγή πληροφοριών. Όπως μπορούμε
να δούμε παρακάτω, υπάρχουν και άλλες επιλογές για την καταγραφή των γεγονότων, σχετικά
με τις χορηγήσεις των φαρμάκων.

Τα φάρμακα πολλαπλών δόσεων έχουν δύο επιλογές χορήγησης:

- Χορήγηση/Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΟΧΙ: η χορήγηση φαρμάκων δεν θα σταλεί στο SAP.
- Χορήγηση / Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΝΑΙ: η χορήγηση φαρμάκων θα σταλεί στο SAP.
Μόνο αυτή η επιλογή στέλνει την χορήγηση στο SAP.
•

Χορηγήθηκε με συμβάν: Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την καταγραφή ενός συμβάντος
κατά τη διάρκεια της χορήγησης. Όταν ο χρήστης εκτελεί αυτήν την ενέργεια στο σύστημα,
αναγκάζεται να επιλέξει μία από τις τιμές του καταλόγου που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, η εγγραφή αυτού του γεγονότος διαφέρει από τη συνήθη χορήγηση, καθώς το
χρώμα της είναι κίτρινο. Επίσης, επισυνάπτεται ένα εικονίδιο i, όπου φαίνεται το συμβάν/ ο
λόγος που είχε επιλεχθεί προηγουμένως από τον κατάλογο.

Φαρμακευτική Αγωγή Εγχειρίδιο
OTE™, © All Rights Reserved, 2017
Αναπαραγωγή

Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η

PAGE 26 / 35

Φαρμακευτική Αγωγή

•

Χορηγήθηκε στις: Από προεπιλογή, το πεδίο χορήγησης περιλαμβάνει την ώρα που ο χρήστης
κάνει κλικ στο μολύβι για να καταχωρήσει τη χορήγηση. Ωστόσο, χάρη σε αυτήν την επιλογή, ο
χρήστης μπορεί να υποδείξει διαφορετική ώρα. Δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την
εμφάνιση της εγγραφής.

•

Δεν χορηγήθηκε: Το ECH επιτρέπει επίσης μια χορήγηση να μην συμβεί. Σε αυτή την
περίπτωση, ο χρήστης θα αναγκαστεί επίσης να επιλέξει έναν λόγο από τον κατάλογο, και η
αναπαράσταση της εγγραφής θα είναι σε κόκκινο χρώμα συν το γράμμα i που δείχνει το λόγο
που είχε επιλεχθεί προηγουμένως.
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1.2.7.2.1.

Α ΠΟΣΤΟΛΗ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χ ΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ISH

Όλοι οι τύποι χορήγησης αποστέλλονται στο ISH, για να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες διεργασίες (Η μη
χορήγηση δεν αποστέλλεται ποτέ)
Ωστόσο, στην καρτέλα Φαρμακευτική αγωγή υπάρχουν φάρμακα που έχουν οριστεί από το ΜΜ ως
δοχεία πολλαπλών δόσεων και εμποδίζουν το ECH να επικοινωνήσει την χορήγηση τους. Η χορήγηση
φαρμάκων που ορίζονται ως δοχεία πολλαπλών δόσεων όταν εκτελούνται από την καρτέλα
φαρμακευτική αγωγή θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:
Οι χορηγήσεις θα αποστέλλονται στο SAP μόνο όταν χορηγούνται χειροκίνητα από την επιλογή
εικονιδίου μολυβιού "Διαχείριση/Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων Ναι".
Οι χορηγήσεις δεν θα αποστέλλονται στο SAP όταν χορηγούνται χειροκίνητα από την επιλογή
εικονιδίου μολυβιού "Διαχείριση/Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΟΧΙ".
Οι χορηγήσεις δεν θα αποστέλλονται στο SAP όταν χορηγούνται από την επιλογή "Χορήγηση"
"Δέσμη (A.Bundle)", “Χορηγήθηκε στις” και “ Χορηγήθηκε με συμβάν ”.

1.2.7.2.2.

Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Χ ΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κάθε χορήγηση μπορεί να τροποποιηθεί. Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο σχετικό εικονίδιο
μολυβιού και την επιλογή Τροποποίηση. Στη συνέχεια, να δώσει το λόγο της τροποποίησης στο
αναδυόμενο παράθυρο
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Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικές καταστάσεις, ανάλογα με την
εγγραφή που πρόκειται να τροποποιήσει:
•

Εάν τη εγγραφή που πρόκειται να τροποποιηθεί είναι μια μη χορήγηση, το αποτέλεσμα θα
είναι ότι η εγγραφή θα εμφανιστεί διαγραμμένη από μια κόκκινη γραμμή και θα προστεθεί μια
νέα, γιατί το σύστημα θεωρεί ως λόγο της τροποποίησης ότι η χορήγηση έχει πράγματι λάβει
χώρα

•

Εάν τη εγγραφή που πρόκειται να τροποποιηθεί είναι μια χορήγηση που έχει γίνει, το
αποτέλεσμα θα είναι ότι η εγγραφή θα εμφανιστεί διαγραμμένη από μια κόκκινη γραμμή και
θα προστεθεί μια νέα, γιατί το σύστημα θεωρεί ως λόγο της τροποποίησης ότι η χορήγηση δεν
έχει πράγματι λάβει χώρα

1.2.7.2.3.

Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Λ ΟΓΟΥ Μ Η Χ ΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ECH επιτρέπει την τροποποίηση του λόγου μιας μη χορηγημένης εγγραφής.
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Όπως και για κάθε άλλη τροποποίηση στο σύστημα, ο χρήστης καλείται να αναφέρει το λόγο για τη
χρήση αυτής της ενέργειας στο αναδυόμενο παράθυρο.

Στη συνέχεια, το ίδιο μενού όπως και για στις μη χορηγήσεις εμφανίζεται, για να επιτρέψει στο χρήστη
να αλλάξει την αρχική τιμή

1.2.7.2.4.

Ε ΙΔΙΚΟ Φ ΑΡΜΑΚΟ : Α ΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Δ ΙΠΛΗ Υ ΠΟΓΡΑΦΗ

Ορισμένα φάρμακα απαιτούν διπλή υπογραφή για να μπορούν να χορηγηθούν. Η επιλογή των
φαρμάκων που θα πρέπει να ακολουθούν αυτόν τον κανόνα στο σύστημα ECH προέρχεται από τα
κύρια στοιχεία που λαμβάνονται από το MM.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
παράθυρο, ώστε ένας άλλος χρήστης να επιβεβαιώσει τη χορήγηση εισάγοντας το όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασής του.
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Μόλις επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες λεπτομέρειες, η εγγραφή της χορήγησης θα περιλαμβάνει τα
αρχικά και των δύο χρηστών.

1.2.7.2.5.

Α ΝΑΙΡΕΣΗ Χ ΟΡΗΓΗΣΗΣ

Όταν ο χρήστης αναιρέσει μια χορήγηση, ζητείται από το σύστημα ο λόγος της αναίρεσης

Το αποτέλεσμα θα είναι πάντα η αρχική εγγραφή να διαγραφεί με μια κόκκινη γραμμή.

1.2.7.3. Χ ΟΡΗΓΗΣΗ Δ ΕΣΜΗΣ
Οι χρήστες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο όταν χρειάζεται να καταχωρήσουν πολλαπλές
χορηγήσεις φαρμάκων στο κλινικό αρχείο του ασθενούς, χάρη στη χορήγηση δέσμης.
Φαρμακευτική Αγωγή Εγχειρίδιο
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Η διαχείριση δέσμης είναι ένα μενού στο οποίο εμφανίζονται οι εκκρεμείς χορηγήσεις για την
τρέχουσα ημέρα και μέχρι 4 ώρες από την παρούσα ώρα. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να
προγραμματίσετε τους χρόνους προγραμματισμού για τις χορηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στη
δέσμη.
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή αυτών των χορηγήσεων που θα επισημαίνονται ως
χορηγημένες ή μη χορηγημένες. Σε περίπτωση φαρμάκων πολλαπλών δόσεων η επιλογή "Χορήγηση"
θα έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επιλογή "Χορήγηση / Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων ΌΧΙ", ως εκ
τούτου οι χορηγήσεις που γίνονται από αυτή την επιλογή δεν θα σταλούν στο SAP. Υπάρχει μια
επιπλέον επιλογή, που ονομάζεται Παράβλεψη και είναι προεπιλεγμένη, για να αφήσει αμετάβλητες
τις χορηγήσεις που ο χρήστης δεν θέλει να επιλέξει.

Από αυτή την οθόνη, είναι δυνατόν να αναζητήσετε το φάρμακο / ορό που θέλετε να χορηγήσετε. Η
λειτουργία αναζήτησης επιτρέπει την είσοδο ελεύθερου κειμένου, είτε χειροκίνητα είτε μέσω της
μεθόδου σάρωσης EPN (barcode reader). Τα κριτήρια αναζήτησης περιλαμβάνουν 4 επιλογές, έτσι
ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τα πιο βολικά κριτήρια (1 κάθε φορά):
o
o
o
o

«Περιέχει» αναζήτηση ονόματος
«Ξεκινάει με» αναζήτηση ονόματος
«Κωδικός» αναζήτηση κωδικού
«EPN» αναζήτηση barcode

Κάνοντας αναζήτηση με κείμενο ή σκανάροντας τον κωδικό θα εμφανιστούν μόνο τα φάρμακα που
πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης π.χ. 1 και θα έχουν προεπιλεγμένη την Χορήγηση. Ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει μια άλλη επιλογή όπως η μη χορήγηση ή η παράβλεψη.
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Εάν, ως αποτέλεσμα της σάρωσης του barcode ή της χειροκίνητης αναζήτησης το σύστημα βρει
διαφορετικές συνταγές φαρμάκων που πρέπει να χορηγηθούν, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα τις
παρουσιάσει, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αυτό του οποίου η χορήγηση πρέπει να
επιβεβαιωθεί.

Μόλις επιλεγεί το φάρμακο/ορός, το παράθυρο θα κρύψει τις υπόλοιπες συνταγές φαρμάκων και θα
είναι προεπιλεγμένη η Χορήγηση. Ο χρήστης μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερες από μία
χορηγήσεις του εν λόγω φαρμάκου, εάν είναι δυνατό.
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Εάν ο χρήστης θέλει να καταχωρήσει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μια χορήγηση, μπορεί να επιλέξει
την τιμή "Δεν χορηγήθηκε" και να συμπεριλάβει και τον λόγο.

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο λάθος, ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει την τιμή
"Παράβλεψη".
Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάθε εγγραφή που χρειάζεται να εκτελέσει ο
χρήστης.
Μόλις ενημερωθούν όλες οι λεπτομέρειες χορήγησης, με το κουμπί επιβεβαίωσης θα ενσωματώσει
αυτές τις νέες πληροφορίες στην καρτέλα φαρμάκων του αρχείου του ασθενούς.
Εάν ένα φάρμακο είναι διπλής υπογραφής, η οθόνη χορήγησης θα παρουσιάσει το ακόλουθο εικονίδιο
δίπλα στο όνομα του φαρμάκου .
Εάν κάποιο από τα χορηγούμενα φάρμακα είναι διπλής υπογραφής, κάνοντας κλικ στην επιλογή
επιβεβαίωσης για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης, το σύστημα θα ζητήσει από το χρήστη
να συμπεριλάβει την υπογραφή ενός άλλου χρήστη ECH. Επομένως, ένας άλλος χρήστης θα πρέπει να
εισαγάγει τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης στο αναδυόμενο παράθυρο για να ολοκληρωθεί τελικά η
διαδικασία.
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Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την επιλογή, πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο Επιβεβαίωση και οι
πληροφορίες θα ενημερωθούν αυτόματα στην καρτέλα Φαρμακευτική αγωγή
Παρατηρήστε ότι η λειτουργικότητα που εξηγείται σε αυτή την ενότητα λαμβάνει υπόψη μόνο τις
χορηγήσεις της σημερινής ημέρας, έτσι υπάρχουν περιπτώσεις που ορισμένες χορηγήσεις μπορούν να
αποκλειστούν. Για παράδειγμα, εάν η συνταγή αρχίζει στις 01/01/2021 στις 15:00, και υπάρχει μια
χορήγηση πριν από εκείνη την ώρα, η πρώτη ημέρα που η χορήγηση θα εξεταστεί θα είναι την επόμενη
ημέρα, καθώς δεν έχει νόημα να εξεταστεί η χορήγηση πριν η συνταγή τεθεί σε ισχύ.
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