NEXUS / MEDICATIE
Voorschrijven, controles en toediening
van medicatie onder één dak in het nieuwe
NEXUS / EPD

Duidelijk en actueel. Daar draait het
om in het NEXUS / EPD. Zeker als het
gaat om medicatie.

Processen rondom medicatie brengen een bijzonder
grote verantwoordelijkheid met zich mee. NEXUS /
MEDICATIE ondersteunt deze processen volledig op
een efficiënte en veilige manier: van voorschrijven en
controle tot het toedienen van medicijnen. Elke stap in
het medicatieproces wordt vastgelegd en gecontroleerd
en vormt een closed loop.

Hoe werkt het?
De medicatieopdrachten worden via het elektronisch

Uw voordelen:

voorschrijfsysteem geregistreerd. Niet alleen enkelvoudige medicatieopdrachten, maar ook zogenaamde therapieplannen (een meervoudige medicatieorder) kunnen

∙ geïntegreerd met statusvoering en correspondentie;

worden ingevoerd. Door gebruik van een therapieplan kan

∙ compleet en actueel medicatieoverzicht;

met één klik een set aan medicatie, gerelateerd aan een

∙ directe melding van bewakingssignalen, inclusief

zorgvraag of behandelplan, worden voorgeschreven.

intoleranties en overgevoeligheden;
∙ apotheekassortiment inzichtelijk;

Bij de verwerking van medicatieopdrachten vindt een

∙ mogelijkheid voor behandelplannen.

uitgebreide controle plaats met de Z-index van de KNMP
als basis. Medicatiebewaking geschiedt op basis van
intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA), doseringscontrole, interactie-controle en (pseudo) dubbelmedicatie.
Op basis van de geaccordeerde medicatieopdrachten
vindt vervolgens aansturing plaats van het op tijd en juist
leveren van medicatie aan de afdeling of de patiënt. Aan
de hand van actuele medicatieopdrachten wordt per
afdeling een overzicht van de uit te voeren activiteiten
gegenereerd. In het verlengde worden de toedieningen
geregistreerd en wordt er controle uitgevoerd op nog niet
geregistreerde toedieningen. Zo ondersteunt NEXUS /
MEDICATIE de betrokken zorgverleners bij het volledige
medicatieproces. Kortom, er is sprake van een uitstekende toevoeging aan het NEXUS / EPD waarbij de veiligheid
van de patiënt centraal staat.
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Voordelen voor uw
patiënten:
∙ toename patiëntveiligheid!

