Päiväkirja ajalta 11.10.2019 - 5.2.2020
Raportin nimi
Saapuneet lähetteet
11.10.2019

Palkkavertailu
11.10.2019

Sähköpostitse käyty keskustelu

LIITE 3
lähetyssykli/ra
portin tila

1.11. Tänään tuli kaksi linkkiä, joista toinen johti onnistuneesti sisätautien
lähetteisiin. Toisesta eli tästä tulee virheviesti: Saapuneet lähetteet Virhe
valinnoissa.Vastattu 1.11. Korjasin linkkiä tänään. Nyt pitäisi toimia.
Vastattu 11.12. Toimi.

kuun 1. päivä

16.10. Eilen tuli joku sama linkki kolmeenkin kertaan. Missään ei ollut
sisätautien tietoja, vaan kaikkien erikoisalojen tietoja. Vastattu 16.10.
Poistin tämän raporttilinkin.

poistettu

16.12. Poistin tuloslaskelmaraportin sinulta, koska teit koulutuksessa itsellesi
hyvät raporttipohjat. Halutessasi voin laittaa sinulle perus tuloslaskelman
Tuloslaskelma 14.10.2019 kuukauden 15. päivä jatkossa? Vastattu 5.2.2020 Olisi ehkä hyvä tulla
raportti joka kuun puolivälissä sisältäen sisätautien tuloslaskelman. Sitä kun
olisi hyvä seurata kuukausittain, heti kun edellinen kuukausi on valmis
tarkasteltavaksi. Vastattu 5.2. Tein tuloslaskelmaraportin sinulle ja ajastin
sen tulemaan joka kuukauden 15. päivä.
kuun 15. päivä

Käynnit
käyntityypeittäin
14.10.2019

Käynnit
ammattiryhmittäin
14.10.2019

16.10. Eilen tuli joku sama linkki kolmeenkin kertaan. Missään ei ollut
sisätautien tietoja, vaan kaikkien erikoisalojen tietoja. Vastattu 16.10.Koitan
korjata tilanteen mahdollisimman pian. Vastattu 11.12. Jos ymmärsin
oikein niin edellinen taulukko sisälsi jo nämä asiat, mutta laajemmin. Ehkä
tätä en sitten tarvitse lainkaan. Vastattu 11.12. Poistan kyseisen raportin.
poistettu
11.12. Iso poliklinikka ja paljon vastaanottajia. Kaikki luvut ovat aika isoja
ja enempää ei oikein voi avata, koska muuten alaryhmät hajoavat pieniin
osiin. Tässä toiminnan seuraamista voisi taas helpottaa vertailu viime
vuoteen eli jos saisi sekä kuluvan vuoden että viime vuoden luvut samaan
raporttiin. Vastattu 11.12. Käyntiraporttia muutettu, sekin tulee linkkinä
sinulle aina kuun 1. päivä. Vastattu 16.12. En saanut mitään raporttilinkkiä
sähköpostiini? Vastattu 16.12. Toimintaan liittyvät raportit olen ajastanut
sulle kuun 1. päivä. Ihan oikein siis meni, jos et saanut linkkejä
sähköpostiisi. Vastattu 16.12. OK, homma selvä, kiitos tiedosta.
kuun 1. päivä

11.12.Endoskopiassa kaipaisin vertailua viime vuoteen ja myös erittelyä
(sisätautitähystys vai kirurginen tähystys). Tähystysyksikössä toimii
keuhkolääkärit (bronkoskopiat), kirurgit ja sisätautigastroenterologit. Jos
tähystykset saisi eroteltua erikoisalan mukaan (keuhkotaudit, 10G, 20G) niin
olisi parempi. Vastattu 11.12. Tähystystoimenpideraportti muutettu alla
olevan näköiseksi (kuvassa pieni pätkä raporttia). Linkin pitäisi tulla aina
Endoskopia toimenpiteet
kuun 1. päivä. Jotain toimenpiteitä jäi pois, koska suppeita erikoisaloja oli
14.10.2019
käytetty laajemmalla skaalalla kuin 10G ja 20G. Raporttiin otin esille
lukumäärältään isoimmat erikoisalat. Vastattu 5.2. Kaikki Exreport-linki
toimivat kyllä ja ovat varmaan ihan tarkoituksenomaisia. Joitain sarjahoitoja
dialyysin osalta ihmettelin, että ovat kirjautuneet lääkärikäynneiksi. Näitä
voisi varmaan osastonylilääkärit myös haluta kuukausittain nähdä oman
erikoisalansa osalta. Heille voisi luoda sellaisen raportin, jossa olisi vain
heidän erikoisalansa. Vastattu 5.2. Tämä on tarkoitus toteuttaa seuraavaksi,
kun olemme saaneet raporttilinkit ensin toimimaan oikein.
kuun 1. päivä
Vuodeosasto jaksot ja
km hoitopäivät
15.10.2019

11.12. Näiden raporttien lisäksi sinulle pitäisi tulla läheteraportti ja
vuodeosastoa koskeva raportti. Toivotaan, että nyt linkit toimisivat oikein ja
tulisivat perille. Vastattu 5.2. Toimi
kuun 1. päivä
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16.12. Tänään tuli x2 eikä kumpikaan aukea. Vastattu 17.12. Kaikki
virheelliset linkit on sellaisia, jotka olen jo aiemmin poistanut. Jostain syystä
ne jäävät kummittelemaan. Laitoin ne järjestelmän toimittajalle, he saavat
Käynnit ja lähetteet
poistettua ne lopullisesti. Vastattu 17.12. Oli puhe katsoa tuota exreporttia
korvataudit 11.10.2019 vielä tällä viikolla, mutta pelkään pahoin, että se jää ensi vuoteen. Toki, jos
joku rako vielä loppuviikosta löytyy, voinen soittaa ja sopia aikaa? Vastattu
17.12. Joo soitat sitten, jos sopiva rako tulee.
kuun 1. päivä

