> la tecnologia com a suport a la gestió assistencial

El sector mèdic ha anat incorporant les noves tecnologies
sobretot pel que fa a la diagnosi i el tractament, però cada
vegada més també com a suport a la gestió assistencial

mèdiCa

neix com a resposta a aquesta realitat
Una solució informàtica de qualitat, conceptualitzada conjuntament amb professionals del
sector mèdic i desenvolupada per enginyers.
Té la missió de solucionar les necessitats, per part dels professionals de l'atenció mèdica,
relacionades amb la gestió de tot el procés assistencial. Així com ajudar a la gestió interna dels
centres on s'organitzin.
Es dirigeix principalment al sector mèdic privat, que per les seves característiques orgàniques -que
són molta fragmentació i reduïda dimensió- té més dificultats per aprofitar-se de les noves tecnologies

Objectius

Metges, secretaries i pacients són els principals actors del procés assitencial

Metges

Secretaries

Emmagatzemar i protegir els historials
dels pacients (que habitualment estan en
arxius en paper que van creixent en volum,
dificultant enormement la seva consulta
i conservació) és el centre de
les necessitats informatitzables
del metge. Així com l'accés a la
informació mèdica de suport, com
medicaments o principis actius,
per exemple.

La programació de l'agenda de
visites dels metges, és una de les
feines més quotidianes i repetitives
que es duen a terme. Disposar
d'una eina que ajudi en tot aquest
procés, així com a la comunicació
amb el metge, facilita enormement
la seva feina.

Pacients
Receptes, peticions d'actes mèdics, indicacions terapèutiques, o interconsultes són
alguns dels molts documents que el pacient obté del metge. Tradicionalment s'escriuen
a mà, i per això a vegades resulten massa concisos i difícils de comprendre. L'ordinador
és la solució, ja que permet generar documents perfectament intel·ligibles i amb tota
la informació, a partir de les prescripcions i indicacions del metge.

Consultes mèdiques, centres mèdics i clíniques són les principals organitzacions del sector privat

Consultes mèdiques

Centres mèdics

Gestionar amb un programari
informàtic la facturació i la
comptabilitat de la consulta
mèdica, facilitant així la relació
amb Hisenda i amb les mútues,
resulta un gran descans per al
metge.

Coordinar el treball de les secretaries i les agendes
de visites de les consultes que formen part del
centre. Així com oferir-los serveis de valor afegit,
amb una bona imatge i economies d'escala que
permetin reduir despeses, enforteix el centre i els
seus integrants.

Clíniques
Gestionar la feina de metges i secretaries en un entorn de col·laboració, on es pugui
compartir informació mèdica que permeti el treball en equip, és una de les claus
de la clínica. A l'igual que també ho és una bona imatge davant del pacient, amb
els elements corporatius en tota la documentació que se li entregui.

Beneficis

Historials dels Pacients
Resol el problema d'emmagatzemar i protegir els historials dels pacients, proporcionant
un complert historial informatitzat, que s'ha dissenyat per tal que sigui fàcil d'omplir i
consultar.
Agenda de Visites
Permet gestionar eficientment la programació de les visites dels pacients, alhora que
facilita la comunicació entre el metge i la secretaria.
Informació Mèdica
Relaciona la informació dels historials dels pacients amb la informació mèdica de
diagnòstics, actes mèdics, medicaments, etc. Garantint així la coherència i integritat de
les dades, i facilitant la feina d'omplir els historials.
Facturació i Comptabilitat
Gestiona la facturació i la comptabilitat de la consulta mèdica, millorant la relació amb
Hisenda i amb les mútues.
Documentació
Genera una documentació clara i informativa, i que pot incorporar la imatge corporativa
de la consulta, centre o clínica, facilitant així la feina alhora que donat una bona imatge.
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proporciona un complert historial informatitzat que resulta molt fàcil de llegir i comprendre
Consulta de
l'historial

Introducció de dades

Permet agrupar les visites per problemes. Cosa
que facilita realitzar un millor seguiment dels
processos
Disposa d'una eina de localització gràfica de les
lesions mitjançant esquemes, i de catalogació
d'imatges digitals.
Permet generar receptes, rebuts, certificats
d'assistència, informes mèdics, etc. amb un sol clic
del ratolí.
Dóna un avís quan s'obre l'historial d'un pacient
que tingui algun acte mèdic pendent d'analitzar els
resultats.

Menú d'apartats

També avisa quan hi ha pacients als quals s'ha
indicat una revisió de seguiment, i al passar el
temps indicat no han realitzat la visita ni l'han
concertada.
A diferència d'altres programaris, pel seu disseny,
resulta molt fàcil de llegir i comprendre ràpidament
la situació del pacient que acaba d'entrar a la
consulta.
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permet gestionar eficientment la programació de les visites dels pacients
Es poden definir horaris diferents per dies i per
períodes, així com vacances o imprevistos.

Permet fer un seguiment en temps real de la
programació que ajuda al metge i a la secretaria
a ajustar-se als horaris previstos.

barra de botons
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permet catalogar la següent informació mèdica:
Les Malalties que es poden diagnosticar durant
les visites dels pacients.
Els Medicaments, Fórmules i Principis Actius que
poden formar part dels tractaments.
Les Imatges digitals que s'hagin realitzat al pacient.
També es poden registrar apunts sobre Bibliografia,
les Entitats Mèdiques (metges, laboratoris, mútues,
etc) amb les qui es té relació, i l'Agenda de
Contactes.
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Els Tractaments (protocols, indicacions, etc)
indicats i/o receptats. Que poden ser genèrics o
específics.
Els Actes Mèdics que es poden demanar i/o
realitzar durant la visita. Amb formularis ad hoc
de petició i recollida de cada acte.
Incorpora la base de dades de diagnòstics i protocols
terapèutics segons la codificació CIE-9MC. Així
com la base de dades de medicaments i principis
actius del Vademècum.

automatitza la facturació i també facilita la comptabilitat portant el registre de:
Els Rebuts cobrats als pacients. Que es poden
generar automàticament a partir de les visites i
els actes mèdics realitzats al pacient.

Els Ingressos provinents de la facturació. I altres
ingressos atípics a comptabilitzar.
Les Factures cobrades a les mútues. Que també
es poden generar automàticament, a partir dels
pacients de la mútua.
Les Despeses associades a la consulta. Amb la
possibilitat de comptabilitzar-les periòdicament -les que siguin fixes-- de forma automàtica.
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pot generar tot tipus de documents com:
Receptes, tractaments, indicacions terapèutiques,
peticions d'actes mèdics, peticions d'interconsultes,
certificats d'assistència, rebuts a pacients, factures
a mútues, o historials mèdics.
Però també es pot imprimir la programació de
l'agenda de visites, llistats de pacients, i en general
llistats de qualsevol tipus d'informació catalogada.

Des d'informatitzar tan sols l'agenda de visites, fins a gestionar la
informació mèdica de tota una clínica

mèdiCa 2004 és la solució
Un programari desenvolupat amb una tecnologia madura, que compta
amb la màxima seguretat, i que ja s'ha implantat amb èxit en
diverses consultes i clíniques

Estem a la seva disposició per tal d'estudiar el seu cas i resoldre-li qualsevol tipus de dubte que li pugui sorgir
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http://medica.imagenia.info
medica@imagenia.info

imagènia

Una empresa experta en les aplicacions de les noves tecnlogies en diversos sectors, especialment el mèdic

