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Apotti-järjestelmän perehdytysmateriaali, lääketieteen opiskelijat

Verkkokurssien suorittaminen
Verkkokursseille pääset osallistumaan osoitteessa www.apotti-koulutus.fi ja kirjautumalla sisään HUS-tunnuksella. Valitse vasemmasta valikosta ’koulutuskalenteri’ ja etsi kurssi hakutoiminnallisuuden avulla kurssikoodia hyödyntäen. Valitse ’Aloita opiskelu’. Voit kirjautua sivustolle omalta laitteelta.

Verkkokurssit, joiden suorittamista suositellaan ennen ohjaustunneille osallistumista:













Verkkokurssi APO900: Apotti-järjestelmän yleisesittely
Verkkokurssi APO201: Apotti-järjestelmän yleisesittely lääkäreille (Erikoissairaanhoito)
Verkkokurssi PPKL201V: Päivystävä lääkäri päivystyspoliklinikalla
Verkkokurssi TYO900: Työkori
Verkkokurssi OSA222V: Työkori vuodeosaston lääkäreille ja lääketieteen opiskelijan kirjaukset
Verkkokurssi LÄÄ201: Lääkityksen jatkokurssi osa 1: Lääkityksen yhteensovittaminen ja rakenteistaminen
Verkkokurssi LÄÄ201: Lääkityksen jatkokurssi osa 1: Lääkityksen yhteensovittaminen ja rakenteistaminen
Verkkokurssi LÄÄ203: Lääkityksen jatkokurssi osa 3: Erilaisten reseptien tekeminen (esim. vaihtuvat annokset)
Verkkokurssi LÄÄ204: Lääkityksen jatkokurssi osa 4: Lyhyt esittely Toistuvasta suunnitelmasta ja Hoito-ohjelmasta
Verkkokurssi MAI900: Apotin asiakasportaali Maisa
Miniverkkokurssi Lomaketyökalu
Verkkokurssi LUK999: Potilaan/asiakkaan tietojen katsominen lukuoikeudella

Muita hyödyllisiä verkkokursseja:











INF900: Infektioiden torjunta Apotissa
Miniverkkokurssi: Paneelimääräyksen eli linkitetyn määräyksen tekeminen
Miniverkkokurssi: Määräysten voimaantulovaihe
Verkkokurssi APTK201: Apotin tehokas käyttö vuodeosastojen lääkäreille
Verkkokurssi APTK200: Apotin tehokas käyttö lääkäreille poliklinikalla ja avovastaanotolla
Verkkokurssi APTK205: Apotin tehokas käyttö lääkäreille päivystyksessä
Verkkokurssi BCA999: Toiminta Apotti-järjestelmän käyttökatkoksissa
Verkkokurssi LÄÄ100V: Lääkkeiden jakaminen ja antokirjaaminen vuodeosastolla viivakoodityönkulkuja
Miniverkkokurssi: Lääkitystoimintojen kertaus vuodeosaston hoitajille
Verkkokurssi APTK953: Raporttikirjasto ja omat raportit

Tukiportaalista löytyy myös useita aiemmin toteutettuja ohjaustunteja eri aiheista esimerkiksi hakusanalla "Ohjaustunti".
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Hyödyllisiä materiaaleja Tukiportaalissa
Apotin tukiportaalista löydät paljon hyödyllistä ohjemateriaalia Apotin käytön tueksi. Tukiportaaliin pääset kirjautumaan HUS verkossa HUS intran kautta tai osoitteessa https://itsm.conn.fae. Alta
löydät suorat linkit keskeisiin materiaaleihin.
Lääketieteen opiskelijaa koskevia ohjeita:
-

Opiskelijan kirjaukset avovastaanotolla
Lääketieteen opiskelijan merkintöjen tekeminen osastolla
Lääketieteen opiskelijan merkintöjen vahvistaminen osastolla
Lääketieteen opiskelijan määräysten tekeminen osastolla
Lääketieteen opiskelijan määräysten kuittaaminen osastolla

Hyödylliset yleiset materiaalit:
-

Kertomuksen tarkastelu
Aikataulunäkymä ja vastaanoton avaaminen
Määräys-toiminto - yleisesittely (avovastaanotto ESH, PTH)
Merkinnät
Viimeistely - Suoritteiden poiminta
Lääkärinlausunto ja -todistus (HUS)
Lisäys palvelukontaktiin
Vain määräykset -palvelukontakti
Työkori - peruskäyttäjän ohje
Lääkitysohjeistus Apotissa
Personointi/Apotin tehokas käyttö (APTK) Apotissa
Lääkärin työtila päivystyksessä
Määräykset päivystyksessä
Jatkohoitoon päivystyksestä - lääkärin ohje - HUS
Lääkärin työvuoron aloitus osastolla
Ohje lääkäreille - Mistä näen osastolla olevan potilaan hoitajien tekemät päivittäismerkinnät
Potilaan lääkityksen tarkastelu teho- ja vuodeosastolla
Osastomääräykset yleisohje
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