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Skriv ut en tidbokslista från tidboken. Notera under passet allt som
sekreteraren behöver veta, uteblivna, tolk, ej snabbmott.
Droppa patienten (engångsdroppar används tills de tar slut eller smutsas ner)
Tropikamid
Phenylephrine (ej om patienten har högt blodtryck eller har haft hjärtinfarkt
senaste halvåret, är gravid eller ammar).
Cyklogyl används vid behov.
OBS! Ovanstående droppning gäller EJ SLO.
Vid avvikande droppning notera i journalen.
Signerar dropparna i CC.
Fyll i diabetesscreeningmallen i CC:


Remitterande vårdgivare (om det är en remisspatient)



Kontaktorsak, skriv diabetesfotografering
Diabetesdebut, klicka på det stora fältet så det blir gult och skriv aktuellt
årtal
Diabetestyp
Diabetesbehandling
Hypertoni
Övriga kommentarer, skriv HbA1c xxx mmol/mol = senaste värdet från
lab-listan
Graviditet, skriv vilken vecka eller beräknad partus
Diagnoskod: E148
Åtgärdskod: XCK10
Tolk ZV020
Optomap XCW99, ändra till SLO












Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Övriga kommentarer används också till avvikande droppning, disig insyn, små
pupiller eller annat som är bra för bedömmaren eller nästa fotograf att veta.
Signera anteckningen och skicka den för vidimering.
Om patienten tidigare har måttliga förändringar, skicka anteckningen till
Joakim Färdow, alla övriga skickas till Marie Skoglund.
Vissa tisdagar har vi en läkare som bedömer bilderna direkt, skicka
då anteckningen till den läkaren (Joakim eller Sivert).
När fotopasset är över lägg tidbokslistan hos sekretararna Katarina Åberg och
Annelie Rydenborg.
Vill du ha en rutin att kontrollera så att alla patienter är skickade för
bedömning. Gå in i Maries och Joakims osignerade listor och titta.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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