Opgemaakt door Elien De Jongh
Werd gevalideerd door Ann Labeeuw in afstemming met de crisiscel

WERKAFSPRAAK HIX: REGISTRATIES IN HIX MBT CORONAVIRUS

1.

ZOEKTERMEN

Werkafspraak procedure corona, covid-19, isolatie indicatie,

2.

DOEL

Correct en snel inzicht verschaffen op data inzake Covid-19. Namelijk: wie is positief getest, bij wie is er verdenking op
Corona en bij wie is er een negatief staal.

3.

TOEPASSINGSGEBIED

Alle verpleegkundigen, artsen, onthaalmedewerkers, dienst ziekenhuishygiëne

4.

WERKWIJZE

Om het doel te kunnen nakomen moet er minimaal op 2 plaatsen geregistreerd worden: Dit is heel belangrijk!
1. De isolatie indicatie:
Dit kan het snelst via het voorblad in de widget isolatie-indicatie. Klik op het plus-teken en kies voor ‘isolatie-indicatie’

-

Typ in het veld isolatie-indicatie het trefwoord ‘corona’ (of een deel van het woord)
Selecteer de juiste isolatie indicatie (verdenking of bevestigde casus)

-

Bevestig door op OK te klikken

De isolatie indicatie is zichtbaar in de widget op het voorblad. Er wordt eveneens een icoon gecreëerd in de
knoppenbalk rechts bovenaan in het dossier.

Om het zorgpersoneel er meer attent op te maken dat het om een ‘corona isolatie’ gaat werd door chipsoft een nieuw
icoon ter beschikking gesteld.
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Dus naast het ‘isolatie-icoon’ zal je nu ook een ‘bel-icoon’ zien staan.

Het rode bel icoon geeft aan dat de patiënt een geregistreerde isolatie-indicatie ‘coronavirus 2019-nCoV (bevestigde
casus)’ heeft.

Het rode bel icoon zal altijd zichtbaar zijn, ook als een arts of ziekenhuishygiëne de registratie niet geaccordeerd heeft.

Het witte/zwarte bel icoon geeft aan dat de patiënt een geregistreerde isolatie-indicatie ‘coronavirus 2019-nCoV
verdenking (mogelijke casus na bevraging)’ heeft.
Het witte/zwarte bel icoon zal altijd zichtbaar zijn, ook als een arts of ziekenhuishygiëne de registratie niet
geaccordeerd heeft.

2. De vrije tekst behandeling
In het afdelingsbezettingsoverzicht moet het snel overzichtelijk zijn:
Wie Covid-19 positief is
e
Bij wie er reeds een 1 negatief staal bekend is
e
Bij wie er reeds een 2 negatief staal bekend is
Hieronder 2 voorbeelden van hoe het er moet uit zien:
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Noteer dit STEEDS bij de vrije tekst-behandeling.
Werkwijze:
-

Dubbel-klik in het afdelingsbezettingsoverzicht op de patiënt of
Klik op in het verpleegkundig dossier in de knoppenbalk op het potloodje

-

Vul de bestaande vrije tekst behandeling aan met o
staal + datum staalafname (indien 1 x negatief staal) o
negatief staal)

Corona++ (indien positief) o
1x negatief
2x negatief staal + data staalafname (indien 2 x

3. Het afdelingsbezettingsoverzicht
Naar aanleiding van de nieuwe iconen (de rode en de witte/zwarte bel) is er een nieuw afdelingsbezettingsoverzicht
met de naam ‘Afdelingsbezettingsoverzicht AZD’. Dit zal openen in de plaats van het oude
afdelingsbezettingsoverzicht. In dit overzicht zal je de ‘bel-iconen’ en het isolatie-icoon vooraan zien staan. Een zwart
bel icoon bij een vermoeden van corona en een rood bel icoon bij een bevestigde corona.
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5.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

6.

DEFINITIES

7.

REFERENTIES / BIJLAGES
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