Een nieuw monitoringsformulier (ofwel risicoprofiel) aanmaken (vanaf microhis 8.5)
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Zorg ervoor dat u als enige bent ingelogd in Microhis
 ga vanuit het hoofdmenu naar Systeembeheer- onderhoud – tabellen
 ga vervolgens naar tabel onderzoek samenstelling
 resultaat: TAB_M_09 (onderhoud onderzoeken)
Als u gebruik maakt van Microhis 8.5 kunt u het volgens stap 1 proberen. Dit scheelt
aanzienlijk veel tijd.
Stap 1.
Druk op Extra, Importeren,

Druk op Yes

selecteer de folder waarin u de 4 bijlagen hebt opgeslagen.
Klik op ok en save

Als u deze melding ziet, staat het formulier erin onder de naam Diabetes
monitoringsformulier ZEL. U bent nu klaar. Als het niet goed gaat, moet u het volgens stap 2
doen.
Stap 2.
 het nummer van het nieuwe monitoringsformulier is het eerste nummer dat vrij is.
 Vul de nieuwe regel als volgt in:

87 (of ander nr)





Diabetes
Diabetes
Type
R v auto
minimaal
monitoringsformulier ZEL
monitorings
formulier
vul bij type R van risicoprofiel in
vinkje bij AUTO: aan: de metingen worden dan in de PRE_M_01 (samenstellen
risicopofiel) direct als “geselecteerd” getoond.
Drukknop akkoord

Metingen toekennen aan het nieuw monitoringsformulier.
 drukknop meting
 Selecteer het WCIA tabblad en tik in: “aard” , daarna drukknop: zoek
 Dubbelklik de meting “aard van het consult, DM”
 Resultaat: de meting wordt toegevoegd aan het monitoringsformulier
 Zo verder met de andere metingen, in de aangegeven volgorde



Drukknop akkoord.

Tijdens het consult: Het invullen van het monitoringsformulier:
Vanuit de patient:
1e maal:
Documenten, risicoprofiel, zoek
“Diabetes minimaal monitoringsformulier”, accoord, invoeren, invullen

Vul de gegevens in.
Vul bij follow up, de gewenste follow up datum in, 3m”
Volgend consult:
Acties, invullen risico
Dubbelklik op het onderste “Diabetes monitoringsformulier”
“nieuwe meetwaarden”, is dit een follow up onderzoek? “yes”
Vul de gegevens in.
Vul bij follow up, de gewenste follow up datum in, 3m

Accoord
Terug.

