PRODUKTOVÝ LIST

ICZ AMIS*HD

Ošetřovatelská
dokumentace
Komplexní bezpapírové mobilní řešení
Revoluční řešení postavené v souladu s moderní myšlenkou Elektronické bezpapírové
nemocnice, vyvinuté v úzké spolupráci s předními zdravotnickými pracovišti v ČR.
Intuitivní, ergonomické a snadno použitelné. Jeho součástí je i plně mobilní verze
pro tablety a chytré telefony.

[ PLNĚ BEZPAPÍROVÉ ŘEŠENÍ ]
AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace řeší veškerou oblast ošetřovatelské
dokumentace tak, aby mohla být vedena v maximální přípustné míře v elektronické
formě. Jedná se o vysoce účinný prostředek zvyšující bezpečnost pacienta, zejména
díky řadě automatických kontrolních mechanismů eliminujících rizika pochybení
personálu.
AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace podporuje:
`` Ošetřovatelskou anamnézu a její vyhodnocování

VLASTNOSTI A VÝHODY

`` Vedení záznamu o dietách

`` Komplexní podpora vedení
ošetřovatelské dokumentace

`` Ošetřovatelský plán s možností inteligentního automatického generování
na základě anamnestických údajů

`` Úspora času personálu díky
automatizaci procesů

`` Ošetřovatelské cíle

`` Prakticky orientované řešení vyvinuté
přímo v praxi na fakultních pracovištích

`` Skórovací schémata (například stupnice Nortonové, Torrance, Minimental test,
Psychický test...)

`` Inteligentní workflow

`` Záznam intervencí a mimořádných událostí

`` Možnosti implementace vlastních
číselníků

`` CAVE, přehled žádanek a výsledků

`` Řada volitelných skórovacích schémat

`` Multimédia (například dokumentace dekubitů)

`` Plně automatické generování
ošetřovatelského plánu

`` Tisk Ošetřovatelského plánu, Sesterské překladové zprávy a formuláře
Informace o klientovi

`` Podpora celé řady patient security
mechanismů proti pochybení personálu

AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace je vždy dodávána v klasické verzi určené
pro běžné koncové pracoviště (pracovní stanice) a současně ve verzi mobilní, určené
pro tablety a chytré mobilní telefony. Řešení je postaveno na myšlence maximální
automatizace rutinních procesů, díky čemuž prokazatelně snižuje časovou
zátěž zdravotnického personálu. Obsahuje veškeré povinné části ošetřovatelské
dokumentace, řadu skórovacích schémat a inteligentních formulářů.
Řešení je připraveno na nejnáročnější a stresující provoz ve zdravotnických
zařazeních. Je proto maximálně intuitivní, přehledné a rychle použitelné.
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[ MOBILNÍ VERZE ]

[ RYCHLÁ INTEGRACE S OKOLÍM ]

Zásadní inovací je možnost provozovat řešení i na mobilních
zařízeních jako jsou tablety nebo chytré telefony. Díky této unikátní
vlastnosti může personál používat AMIS*HD Ošetřovatelskou
dokumentaci bezprostředně vedle lůžka pacienta. Odpadá jakékoli
použití papíru v procesu vedení ošetřovatelské dokumentace.
Mobilní verze nabízí výjimečně ergonomické prostředí
orientované na rychlé a přímočaré plnění úkolů. Poskytuje také
rychlý přístup k důležitým informacím o pacientovi, díky čemuž
se stává nepostradatelným pomocníkem během každodenní
péče o pacienta. Plně dotykově ovladatelná aplikace je
speciálně optimalizována pro použití na mobilních perifériích.
AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace je plně multiplatformní.

AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace může být provozována
samostatně nebo jako součást moderního klinického informačního
systému AMIS*HD. Pro stávající zákazníky využívající osvědčené
řešení AMIS*H nabízí mimořádně jednoduchou a rychlou integraci.

[ MODERNÍ TECHNOLOGIE ]
Řešení je postaveno na nejmodernější třívrstvé architektuře, která
vyniká zejména rychlou odezvou při práci s aplikací, vysokou
spolehlivostí a nenáročností na výkon koncových stanic. Současně
ale nabízí dostatek výkonu i pro provoz ve velkých zdravotnických
zařízeních jako jsou například krajské či fakultní nemocnice.
Koncový klient je plně multiplatformní a může být provozován
na libovolném operačním systému.

[ FLEXIBILITA PRO RŮZNÁ PROSTŘEDÍ ]
Řešení respektuje různé způsoby vedení ošetřovatelské
dokumentace, což zahrnuje širokou škálu volitelných formulářů
či skórovacích schémat. Automatické kontroly a upozorňování,
zobrazování alergií a životně důležitých údajů, rychlá dostupnost
a přehlednost informací, to vše zabraňuje opomenutím.
Samozřejmostí je i možnost definice vlastních číselníků. Získejte čas
a bezpečí pro vás i vaše pacienty.

OBCHODNÍ KONTAKT
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
TEL.:
+420 222 271 111
FAX:
+420 222 271 112
E-MAIL: marketing@iczgroup.com
ICZ a.s.
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