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MUSTI-POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN NYKYTILANNE 
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA JA SATALINNAN SAIRAALASSA 

1. Yleistä - 
Satakunnan keskussairaalassa ja Satalinnan sairaalassa on kaytössa 
MUSTI-potilastietojarjestelma. Kayttöönottoprojekti alkoi tammi. 
kuussa 1987. 

--- Tahan mennessä on otettu kayttöön seuraavat osa-järjestelmät 
molemmissa sairaaloissa: 

- Poliklinikkajärjestelmä syksylla -87 
- Vuodeosastojarjestelma talvella -88 
- Laboratoriojärjestelmä kevaalla -88 
- Maksuliikenne keskussairaalassa toukokuussa -88 ja Satalinnassa 
syyskuussa 1988 

- Leik-~a~stila~tointi vuoden -89 alussa 
- Kuntoutus ja apuvalineiden hallinta kevaallä -89 
Käytössä oleva tietokonelaitteisto: 

- Satakunnan keskussairaala: 
VAX 8530; keskusyks. 32 Mb, 1 kpl RA60, 3 kpl RA82 . poliklinikka-, vuodeosasto- ja maksuliikenneohjelmisto, 

,Z, ,Y 4 B  laboratoriotukimusten tilaus ja vastausten tarkastelu 
j a kuntoutus 

VAX 8250; keskusyks. 16 Mb, 1 kpl RA60, 2 kpl RA81, 

- 13 GB mg-nauha-asema TU81 . laboratorio-ohjelmisto; laboratorion sisäiset toiminnot 
Rivikirjoitin LGOl (,verkossa ) - Satalinnan sairaala: 
VAX 8250; keskusyks. 16 Mb, 1 kpl RA60, 1 kpl RA81, 

- 1.9 cig 
2 kpl RA82, mg-nauha-asema TU81, rivikirjoitin 
LGOl . poliklinikka-, vuodeosasto-, laboratorio-, maksulii- 

kenneohjelmisto ja kuntoutus 

Paatteita on kaytössa keskussairaalassa noin 270 ja Satalinnan 
sairaalassa noin 70. 

Järjestelmat on otettu kokonaisuudessaan kayttöön ja hajautettu 
niin laajalti kuin käytännön toiminnassa on tarpeen. 
Tieto viedaan jarjestelmaan siina yksikössä, jossa se syntyy. 

Jarjestelmaa kayttaa hoitohenkilökunta, osastoavustajat, laakarit 
ja toimistohenkilökunta. Ta11a hetkellä on jarjestelmassä kayttö- 
oikeus keskussairaalassa noin 1500 ja Satalinnassa 500 kayttajalla. 



2. Kaytössa olevien järjestelmien toiminnot 

Poliklinikat 

Potilaan henkilbtiedot, joiden pohjana on keskussairaalapiirin 
väestbrekisteri (n. 250.000 henkilön tiedot) 
Lahetetiedot, joista tulosteena saadaan mm lahetepaivakirja 
Potilaiden ajanvaraukset vastaanotoille, röntgeniin ja 
kliinisen fysiologian laboratorioon 
Poliklinikan potilaiden ilmoittautumistiedot, jotka sisaltavat 
riittavat hallinnolliset tiedot tilastojen tuottamista varten 
(mm. toimintatilastot ja kuntalaskutustiedot) 
Kayntitiedot, joihin kuuluvat mm. potilaan jatkohoitopaikka, 
poliklinikalla tehdyt toimenpiteet ja käynnin syynä olleet 
diagnoosit 
Jonotiedot, joista vuodeosasto tekee hoidonvaraukset 
Potilaiden laboratoriotukimusten tilaukset ja tulosten tarkas- 
telu (paatteilla ja paperitulosteilla) 
Lisäksi käyttäjät voivat selata kyseisia tietoja erilaisin 
poimintaperustein 
Tarkeimmat poliklinikoiden kayttamat tulosteet ovat 
vastaanotoilla tarvittavat potilasluettelot ja ajanvarauskirjeet 
Ajanvaraustiedoista saadaan myös arkiston tarvitsemat listat ja 
tarrat sairauskertomusten hakua varten 

Vuodeosastot 

Potilaan sisaankirjaukset, siirtotiedot ja uloskirjaukset 
Hoitoisuusluokitus 
Tietoja vuodeosastojen paikkatilanteesta seka erikoismaksu- 
luokan paikkojen kaytösta 
Potilaan sairaalahoitojakson aiheuttaneet diagnoosi- ja toi- 
menpidetiedot ( diagnoositieto tallennetaan hoitojakson paat- 
tyessa ja toimenpidetieto siirtyy vuodeosastotietoihin leik- 
kaussalin tallennettua leikkaus- ja anestesiatiedot ) 
Tiedot tilastojen pohjiksi, esim poistoilmoitustilastot, 
toimintatilastot ja kuntalaskutustiedot 
Jono- ja hoidonvaraustiedot 
Ajanvaraustiedot poliklinikoille, röntgeniin ja kliinisen 
fysiologian laboratorioon 
Laboratoriopyynnöt ja -vastaukset ( paatteilla ja paperitu- 
losteina ) 
Poiminnat edella luetelluista tiedoista 
Tulosteet; mm listat ja tilastot jonopotilaista, potilasvahvuus, 
hoidonvarauskirjeet ja potilaalle hoitojakson paattyessa 
annettava hoitoyhteenveto 
Hoidonvarausjarjestelmän tiedoista saadaan arkiston tarvitsemat 
listat ja tarrat sairauskertomusten hakua varten 
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MULTILAB-laboratoriojarjestelmaan kuuluu kliininen kemia ja osia 
mikrobiologian vastausten valityksesta sisaltaen: 

- Tutkimusten tilauksen 
- Tulosten tarkastelun erilaisin hakuehdoin 
- Laboratorion tutkimusrekisterin tiedot 
- Laboratoriotilastoinnin 
- Laboratorion sisaiset toiminnot: työjonojen teko, tulosten syöttö 
jarjestelmaän ja vastausten lahettaminen potilaita hoitaville yksi- - köille (kaytössa suoria analysaat tor i l i i tantöj t i )  

Maksuliikennejarjestelmä 

- Maksutapahtumien käsittely poliklinikkailmoittautumisen tai vuode- - osastolta uloskirjoituksen jälkeen; kateismaksu tai laskutus 
- Laskutus jälkikäteen, potilassaatavareskontra ja perintätoimet - Kassojen valvonta ja raportointi - Kirjanpidon tietojen keruu ja siirto kirj anpitoj arjestelmään 
(konekielinen tiedonsiirto valmisteilla), tarvittava raportointi 

- Laäkärinpalkkioiden perinta ja siirtäminen palkanlaskentajar- 
jestelmäan ja tarvittava raportointi 

- Poliklinikka- ja vuodeosastojärjestelmit~ on liittymat maksu- 
liikennejarjestelmään. 

- Perintä- ja valvontatoimet, raportointi ja tiedonsiirto muihin 
järjestelmiin (palkanlaskentaan, kirjapitoon) hoidetaan potilas- 
toimistoissa. 

Leikkausosastot 

- Leikkausosastolla tallennetuista toimenpidetiedoista saadaan 
mm. leikkaussalipaivakirja ja tilastot 

- Leikkaussalin tallentamat toimenpidetiedot nakyvat myös vuode- 
osastoj arj estelmassä 

- Laboratoriotutkimusten tilaus ja tulosten tarkastelu paätteella - ja pikatulostuksena 

Neuvontayksiköt ja puhelinkeskus 

- Potilaan sijaintitietojen kysely - 
3. Meneillaan olevat kehittamishankkeet 

Yleinen kertomusten hallintajarjestelma, YKERT: 

- Satks on ollut mukana uuden kertomusten hallintajarjestelman 
kehittamisessä ja määrittelytyössti (Satks, Hyks, Jorvi), 
järjestelmä valmistunee vuoden 1989 alkupuolella. Järjestelmä 
hoitaa sairauskertomusten ja röntgenkuvien sijainnin seurannan. 

- Toiminnan perusrunko muodostuu ajan- ja hoidonvaraustietojen 
pohjalta saatavista hakulistoista ja sijainnin automaattisesta 
paivityksestä seka kertomusten tilaus- ja palautustoiminnoista. 

- Jarjestelmaan tullee myöhemmin mm. pikatilaustoiminto ja viiva- 
koodiin perustuva kertomuksen tunnistustapa. 
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Kuntoutus ja apuvälineiden hallinta 

- Ta11a hetkella on kaytössa kuntoutuspaatösten ja -laskujen 
sekä apuvalinepaatösten käsittely 

- Jarjestelmaan kuuluu laakinnallisen kuntoutuksen ostopalvelut, 
kuntoutus- ja apuvälinepaatösten hallinta, apuvalinevaraston 
yllapito, apuvalineiden huoltojen seuranta, laskujen tallennus 
seka laskutuksen seuranta. - - Jarjestelmästa saadaan tarvittavat vuositilastot (esim. kaynti- 
kerrat ja hoitopaivat erikoisaloittain seka kayntikertojen ja 
hoitopaivien kustannukset erikoisaloittain) 

- Satks on mukana MUST1:ssa olevan kuntoutusjarjestelman kehittamis- 
työssa yhdessa Jorvin ja Mikkelin keskussairaalan kanssa, projekti -- paättyy syksylla -89. 

- Tulevaisuudessa järjestelmään tulevat myös esim. kuntoutus- ja 
apuvälinesuositukset ja automaattiset liitannat muihin jarjestel- 
miin (laskentatoimeen ja materiaalihallintoon) 

Maksuliikennejarjestelman muutokset 

- Maksuliikennejarjestelmää kehitetaan yhteistyössä Jorvin sairaalan 
ja Mikkelin keskussairaalan kanssa, lisatoimintoina valmistuvat 
mm. lasku perimistilan saately, ulosotot, poliklinikkamaksun 
palautus osastopotilaalle ja alle 18-vuotiaan laskutus. 
Muutokset valmistuvat päaosin kevään -89 aikana. 

4. Tulevaisuuden suunnitelmat 

Myöhemmin kayttöön otettavat jarjestelmat: 

- Vuodeosastoj~rjestelman laajennukset 
Synnytysvuodeosaston jarjestelma ja sairaalainfektiot 1989 - Tiedonsiirron kehittaminen 
Satks - Satalima: laboratoriotietojen valitys 1989 
Keskussairaala - muut piirin sairaalat: laboratoriotiedot, 1990 

- Patologian jarjestelma 1990 
- Röntgen- jarjestelma 1990-1991 

Jarjestelman määrittely 1989 - Leikkausosastojen jarjestelma 1990-1991 
Jarjestelman mäarittely 1990 

Kaytössa olevien jarjestelmien uusiminen: 

- Uusi poliklinikkaohjelmisto 
Valmistuu vuonna 1989, Satks ottanee jarjestelman kayttöön 1990 


