Hemşire Fizik Değerlendirme ve Gözlem

-Hemşire Fizik Değerlendirme ve
Gözlem; yatan hastaların
hemşireler tarafından medikal
süreç kayıtlarının ve takibinin
yapıldığı ekrandır.Yatan hastaya
ait öykü formu, fizik
değerlendirme bilgileri, Vital
bulgu değerlendirme, Aldığı
Çıkardığı takibi, Kateter değişim
bilgileri, hasta ve aile eğitim
bilgileri, hemşire gözlem
notlarının takibi sağlanmaktadır.
-Bu ekranaYatan HastaHemşirelik İşlemleri- Hemşire
Fizik Değerlendirme ve Gözlem
ve Hemşirelik Hizmetleri
ekranında,sağ click te bulunan
ekran linki ile ulaşılır.
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Hemşirelik Öykü Formu ile hastanın ilk yatışı itibariyle
hemşireler tarafından doldurulan hastaya ait anamnez
formuna ulaşılır. Bütün başvurular check-box ı ile eski
yatış başvurularına ait anamnezleri de görüntülenebilir .
Yeni butonu ile yatış başvurusuna ait yeni form açılarak
doldurulur. Kaydet butonu ile kaydedilir. Önizleme
yapılıp, çıktı alınabilir.

Hemşirelik Öykü formu bölüm,yaş gibi kriterler bazında
farklılık gösterebilir. Tanımlanan anamnezler
anamnez_tipleri tablosunda ANAMNEZSTATIKKODU
kolonunda HEMSIRE_OYKU_FORMU, FORMTIPI
kolonunda ise F olarak düzenlenmelidir.
-HEMSIRE_OYKU_FORMU_DUZENLEME_SURESI
parametresi ile Hemşire öykü formu üzerinde
düzenleme yapılabilecek gün sayısını belirlenir.
-HEMSIRE_OYKU_FORMU_KOPYALAMA_SURESI
parametresi ile Yeni Hemşire Öykü Formu açıldığında
belirtilen süre geçmemişse eskisinden kopyalanarak
açılmasını sağlanır.
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Vital Bulgular ; Hastanın vital bulgularının tarih
ve saat bazında takip edildiği ekrandır.
-mt_medikal_izlem_tanimlari
mt_medikal_izlem_secenekleri
mt_medikal_izlem_sablonlari
mt_medikal_izlem_sablon_detay tablolarından
tanımlama yapılır.
-mt_medikal_izlem_tanimlari tablosu
GRAFIKTEGOSTERILIR kolonu T olarak
düzenlenen tanımlar,ekranda Grafik tabında
seçilerek istatiksel grafiklerine ulaşılır.
Yeni butonu ile izlem açılır. Alanlar
doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile
kaydedilir. Yatay ve Dikey Liste tabından hasta
yatışı boyunca kaydedilmiş olan tüm vital
gözlemler, tarih kriteri bazında listelenir.
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Kan Şekeri Takibi ekranı ile hastaların tarih
ve saat bazında Glukometri ile Ölçülen
Kan Şekeri testi sonuçlarının takip edilir.
-Lab dışı kan şekeri testinin düzenlemesi
hizmet_ozellikleri tablosu, OZELLIKKODU
kolonunda KAN_SEKERI_TAKIP_TESTI
statik kodu ile yapılır.

Yeni butonu ile Kan Şekeri Takip Bilgileri
pop-up ı açılır. Uygulama Tarih ve saati ve
Test Adı, Sonuç Değeri girilir ve Kaydet
butonu ile kaydedilir. Ekran Kan Şekeri
izlemlerini tarih bazında yatay liste ile
listeler. Önizleme yapılabilir, Bastır butonu
ile çıktı alınabilir.

Stok Satınalma-Tanımlar-İlaç Bilgileri
Düzenleme ekranı, İlaç Bilgileri
Tanımlama tabında insülin ilaçlarına Kan
Şekeri Takip formuna gelir özelliği
verilmesi ve Enjeksiyon bölgeleri
ilişkilendirilmesi durumunda, ilgili ilaçlar
Hemşirelik Hizmetleri Order uygulama
pop-up ında enjeksiyon bölgesi girilerek
Kan Şekeri takip ekranından takip
edilebilir.
*Enjeksiyon bölgesi seçim zorunluluğu
sağlamak için ilaç_kullanim_sekilleri
tablosundan ilgili ilaç kullanım şekline
ENJEKSİYONBOLGESIZORUNLU özelliği
verilmelidir.
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Ekranda hastaya kullanılan kateter bilgilerinin takibi
yapılmakta, değişim süresi dolan kateterler için kullanıcı
uyarılmaktadır.
Kateter Değişim Formunda; Kateter /Tüp Tak butonu ile
Hasta Girişimsel İşlem Takibi pop-up ı açılır. Takılan
kateter bilgileri ilgili alanlara doldurulur, Kaydet butonu
ile kaydedilir.

-Kateter tüp adlari yh_kateter_tanimlari tablosundan
statik kodlar ile birlikte tanımlanır. Seçilen katetere
göre, Statik kodlar ile Hasta Girişimsel İşlem Takibi
pop-up ında, her kateterin sadece ilişkili olduğu
kriterler açılır.

-yh_kateter_yerleri tablosundan kateter yerleri
tanımlanır , yh_kateter_yer_Iliskileri tablosu ile
ilişkilendirilir.
-yh_kateter_izlem_tanimlari tablosu ile izlem
tanımları ve ilişkileri yapılır. TIP : Takılma/Uygulama,
2: Günlük İzlem
-yh_kateter_takılma_nedenleri tablosu ile kateter
takılma nedenleri tanımlanır.
-

KATETER_GIRISIM_NOTU_ZORUNLU parametresi ile
kateter takılırken girişi notu zorunluluğu belirlenir.

yh_kateter_malzemeleri tablosundan malzemeler
tanımlanır ve kateter ile ilişkilendirilir. Ekranda İşlemler
butonunun altında bulunan Malzeme Değiştirme ile
açılan Hasta Kateter Malzeme Değiştirme pop-up ına
ilişkili malzemeler gelmektedir.
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Kateter/Tüp Çıkar butonu ile Hasta Kateter Çıkarma pop-up ı açılır.
Çıkarılma Nedeni Komplikasyon seçildiği durumlarda; Yh_Kateter_Komplikasyonlari tablosunda tanımlanan komplikasyon tanımları seçilir.
Çıkarılan tüp/kateter satırı sarı renkte gösterilir.
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Aldığı Çıkardığı Takip ekranında; hastanın aldığı ve çıkardığı
sıvıların saat bazında rezidü, sıvı,katı, adet, miktar seçenekleri
ile takip edilir. Hastanın Alınan Sıvı takibi pop-up ,Sıvı Takip
Başlat butonu ile açılır.

Başlatılan sıvı takibi ilgili satır seçilerek Sıvı Durduruldu
butonu ile durdurulur. Durdurulan satır ekranda turuncu
renk ile gösterilir.
Bitmeden çıkarıldı ise, Sıvı Bitmeden Çıkarıldı butonu ile
ilgili neden seçilerek kaydedilir.
İptal butonu ile iptal edilir.

KAN ÜRÜNLERİ tanımları ;yh_sivi_takip_tipleri tablosunda
ilgili SIVITURU gruplari ile ilişkilendirilerek yapılır. : Kan
Ürünleri, :Çıkan
Sıvı ekle butonu ile açılan pop-up ta istenilen serumların
yansıması için ilgili serumlara; İlaç Bilgileri Düzenleme
ekranında Serum özelliği verilmesi,
yh_sivi_takip gruplari tablosunda oluşturulan serum
gruplarının ,
İlaclar ve order_işlem_bilgileri tablosunda
SIVITAKIPGRUPNO ile ilişkilendirilmesi gerekir.

İlaç Ekle butonu ile açılan pop-up ta listelenmesi istenen
ilaçlar için, ilaçlar ve order_işlem_bilgileri tablosunda
INFUZYONTIPI kolonunun olması gerekmektedir. (1:
Paket Şeklinde Serum gibi : Direk Damara veya Serumla
birlikte)
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- Hemşire Gözlem Notları ,hemşireler tarafından
kaydedilen, hasta ile ilgili günlük ya da saatlik gözlem
notlarının takip edildiği ekrandır.
- Yeni butonu ile Hemşire Gözlem Notu Düzenleme popup ı açılır, Gözlem Tarihi ve saati seçilir. Notun
görüntülenmesi istenen personel mercek butonu yardımı
ile seçilir, Kaydet butonu ile kaydedilir.
- Ekranda hastanın yatış başvurusuna ait tüm notlar
yatay liste olarak görüntülenir. Not, kaydedilen personel
tarafından Değiştir butonu ile değiştirilir.
- Kopyala butonu ile notun kopyalanması sağlanır. Bastır
butonu ile rapor alınır.
- Gözlem İptal butonu ile yazılan gözlem kaydeden
personel tarafından iptal edilebilir.
- YH_DEVREDILEN_PERSONEL_ZORUNLU
parametresi ile Gözlem Notu yazarken devredilen
personelin zorunluluğu sağlanır.
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-Hasta ve Aile Eğitim Formu ile ;hasta ve/veya hasta yakınının aldığı
eğitimler kaydedilerek, takibinin yapılması sağlanır.
-Hasta ve/veya Hasta Yakınının aldığı eğitimler, eğitim veren hemşireler
tarafından Eğitim Konu Başlıkları nda bulunan check box lar ile seçilir.
Hasta Eğitim Aldı kolonunda bulunan ilgili eğitim satırına ait check-box
seçilerek Kaydet butonu ile eğitim kaydı yapılır. Eğitim kaydı yapıldıktan
sonra Eğitim Yöntemi C ve Değerlendirme kolonlarına ait checkcombobox lardan seçim yapılır.
-Eğitime ait Eğitimi Engelleyecek Faktör bulunmakta ise; alınan eğitim
kaydı yapıldıktan sonra, Eğitimi Engelleyecek Faktörler A , Engellere
Çözümler(B) seçilerek Kaydet butonu ile kaydedilir.
-Verilen eğitimlerin tekrarı olması durumunda, Ekle butonu ile seçilen
eğitimin kopyası oluşturulur.
-Görüntü Bastır butonu ile ekran görüntüsünün çıktısı alınır.

Hasta ve Aile Eğitim Formu tanımları; yh_takip_tanimlari
tablosunda TANIMGRUBU , , , , ve grupları ile
tanımlanır.

mt_form_revizyon_bilgileri tablosunda STATIKKODU
HASTA_VE_AILE_EGITIM_FORMU olarak tanımlanarak bir den
fazla Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu tanımlanabilir.
(FORMTIPI 5).Yh_takip_tanimlari tablosunda eğitim form
tanımları ilgili revizyon numarası ile ilişkilendirilir.
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Hemşirelik Uygulamaları ve bakım formu ile hemşireler
tarafından yapılan uygulamaların saat bazında takibi
sağlanır.
Form tanımlamaları, yh_takip_tanimlari tablosundan
düzenlenir. tanım grubu ,
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Fizik Değerlendirme ekranında,yatan hastaların
birim,yaş,cinsiyet gibi kriterlere göre değişkenlik
gösterebilen hemşireler tarafından yapılan fizik
değerlendirme sonuçları takip edilir.
formları fdg_formlari tablosundan tanımlanır. Form tanım
başlıkları ve tanımlar hemşire_fdg_tanimlari tablosundan
ilgili STATIKKOD ile birlikte yapılır. Tanımlar,
fdg_form_detay tablosundan formlar ile ilişkilendirilir.

Hemşire Fizik Değerlendirme ve Gözlem

Hemşire işlemleri ekranından ilgili hasta seçilerek, Düşme
Risk belirleme ekranına erişilir. Burada Günlük risk
değerlendirmesi yapılır, Değerlendirme saati girilir, Minör ve
Majör risk faktörleri listelenir, seçilen seçeneklerin toplam
puanı risk puanını oluşturur, Risk puanı puanın üstünde ise
ekran kullanıcıyı Güvenlik önlemleri listesine yönlendirir.
Burada alınan önlemler işaretlenir. Kayıt işlemi tamamlanır.
Hasta bazında kaydedilmiş tüm Risk değerlendirmelerine bu
form, aracılığıyla kolaylıkla erişilebilir. Erişkin hastalar için
İtaki ve Handrich II, Pediatrik hastalar için Harezmi
kullanılmaktadır. Burada kullanılan tüm tanımlamalar
dinamik olarak yetkili kullanıcılar tarafından düzenlenebilir.
Düşme Riski Yüksek olan hastalar, Doktor İşlemleri, Yatan
Hasta Listesi ve Hemşirelik Hizmetleri gibi ekranlarda, Hasta
Özellikleri kolonunda Yonca imajı
ile takip edilir.

-Düşme Riski tanimlari yh_takip_tanimlari ve
yh_takip_tanim_detay tablosundan düzenlenir.
-yh_takip_risk_düzeyleri tablosundan yapılan
düzenlemeler ile risk düzeyleri düzenlemeleri yapılır.
(FORMTIPI 3:Itaki, 4:Harezmi, 5:Hendrich)
DUSME_RISKI_FORM_TIPI parametresi ile kullanılacak
risk formu belirlenir.
-DUSME_RISK_BELIRLEME_FORMU_KULLANIMI_VAR
parametresi ile form kullanımı belirlenir.
-
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-Vardiya tanimlari vardiyalar tablosunda ,VARDIYATIPI H
olacak şekilde, düzenleme yapılır.
-İlgili vardiya dışında kalan bir saat diliminde hastanın
düşme riski değerlendirilecek ise, herhangi bir tarih
sütunu üzerinde yapılan sağ click te bulunan Yeni Kayıt
fonksiyonu ile, sistem saatinde yeni bir sütun
oluşturulması sağlanır.
-Düşme Riski değerlendirilemediği durumlarda,
Değerlendirilemedi seçeneği seçilerek,
Değerlendirilememe sebebi kaydedilir.
-Otomatik Veri Güncelle fonksiyonu ile hastaya ait
bilgilerin otomatik olarak ekrana yansıması sağlanır.
Seçili tarih için yaş ,cinsiyet ve ilaç bilgileri
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DUSME_RISKI_BELIRLEME_FORMU_GUVENLI
K_ONLEMLERI_ZORUNLU parametresi ile
Düşme Riski Belirleme Formunda riskin olduğu
durumlarda güvenlik önlemleri sekmesinin
doldurulmasının zorunluluk durumunu belirlenir
-İlgili hemşire Risk puanı puanın üzerinde olan
hastayla ilgili aldığı güvenlik önlemlerini,tarih
,saat ve vardiya kriterleri göz önünde
bulundurularak işaretler ve kayıt işlemi
tamamlanır
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Hemşire işlemleri ekranından ilgili hasta seçilerek, Basınç
Ülseri takip ekranına erişilir. Burada Braden Basınç Ülseri
risk Tahmini Ölçeği kullanılarak, Günlük risk
değerlendirmesi yapılır, Değerlendirme saati girilir, tanımlı
risk faktörleri listelenir, seçilen seçeneklerin toplam puanı
risk puanını oluşturur, Risk puanı puanın üstünde ise
Düşük risk, altında ise Yüksek risk olarak değerlendirilir.
Buradan Basınç Ülseri Gelişim Önleme alanına geçilir.

Risk tanımlama yapıldıktan sonra, hemşirelik
girişimleri değerlendirme sonuçları ilgili alandan geçiş
yapılarak Günlük ve saatlik Uygulamalar ve vardiya
değerlendirmeleri sisteme kaydedilir. Burada yapılan
uygulamalardan fiyatlandırılacak olanların hizmet
ilişkisi kurularak, otomatik hizmet eklenmesi
sağlanır.Burada yapılan uygulamalar yetkili kullanıcılar
tarafından dinamik olarak düzenlenebilir. Bu formun
ardından Bates Jensen Yara değerlendirme formu
kullanılır.

-Basınç ülseri takip formu tanımlamaları
yh_takip_tanimlari ve yh_takip_tanimlari_detay
tablolarından yapılır. Tanım grubu ,
-mt_form_revizyon_bilgileri tablosundan kullanılacak
olan basınç ülseri form adı belirlenir. Form tipi
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Yara Değerlendirme ekranında yatan
hastaların yara takibi yapılır.
- Yara Tanımlama sekmesinde (+)
butonu ile ;yaranın geliştiği
Lokasyon,Bölge,Biçim,Evre bilgisi
seçimi yapılır ve kaydedilir.
Bu alandaki tanımların tamamı
yh_takip_tanimlari tablosundan ilgili
tanım grupları ile ilişkilendirilerek
düzenlenir(TANIMGRUBU ;7,8,9,10)
-Değerlendirme tabında bulunan
tanımlar yh_takip_tanim_grupları
tablosunda FORMTIPI ile ,tanım
detayları ise yh_takip_tanimlari
tablosunda ilişkilendirilerek düzenlenir.
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Hastaya yapılan kısıtlama bilgileri, Kısıtlama Takip formu ile
takip edilir. Kısıtlama bilgileri tarih ve saat kriterleri ile birlikte
doldurulur, Kaydet butonu ile ilgili takip satırı oluşturulur.
-Kısıtlama sonlandırıldığında, Sonlandırma Tarih ve Saati
girilerek, Mercek butonundan ilgili personel seçilir.
Oluşturulan satır üzerinde Açıklama yazılabilir.

Hasta Kısıtlama Bilgileri Kaydedildikten sonra Kısıtlama
Bakım Formu tabından ilgili bakım değerlendirmeleri,
Yarım saatlik , saatlik ve saatlik kriterleri ile girilir.

