SOLUÇÃO EM AÇÃO
SOBRECARREGAR
SUAS SAÍDAS

« A integridade dos arquivos dos pacientes
da clínica é agora ideal, o que é fundamental
para nós.»
Pierre Morin
Co-proprietário da clínica e especialista em automação de escritório

Centre Hygie

ARQUIVAMENTO MÉDICO GRAVADO
AUTOMATICAMENTE E
ELETRONICAMENTE
Sobre o Centre Hygie
O Centre Hygie é uma clínica de medicina familiar
privada em Montreal que está em operação há
mais de sete anos.
Emprega cerca de 20 profissionais de saúde,
como médicos, clínicos, enfermeiros, técnicos
osteopatas, massoterapeutas, neuropsicólogos,
nutricionistas, etc
Pierre Morin, co-proprietário da clínica e especialista
em automação de escritório, deu a si mesmo a
missão de resolver ineficiências do seu sistema
de arquivamento.

WWW.CENTREHYGIE.COM

O que há de especial na área da saúde é a forma como os
documentos e dados sensíveis podem ser e como eles devem
ser rigorosamente tratada. Outra coisa é a forma como os
profissionais de saúde parecem amar caneta e papel. Apenas
algumas ferramentas digitais fizeram o seu caminho para
clínicas e hospitais.
A idéia de proteger dados e automatizar processos de documentos
de negócios é muito atraente. No entanto, a implementação sem
alterar os hábitos de trabalho é um desafio

Melhorias no arquivamento sem modificar hábitos
No Centre Hygie, este desafio foi aceite. O objetivo era encontrar uma
solução para controlar um grande volume de arquivamento de papel,
e manter os hábitos de trabalho dos empregados, mantendo a
integridade dos registros de pacientes.

Primeiro passo: o manual de digitalização
A clínica viu a criação de um processo manual de numeração
sendo a maneira mais rápida de obter registros digitais dos pacientes.

« Levávamos até sete dias para atualizar um
registro a partir do momento da visita de
um paciente, agora, levamos no máximo
24 horas, e muitas vezes menos. »

Pierre Morin

Co-proprietário da clínica e especialista em
automação de escritório

Centre Hygie

Em uma base diária, um arquivista recebeu os formulários e
documentos escritos à mão a partir dos profissionais de saúde
da clínica. Os documentos e formulários, em seguida, são
digitalizados e armazenados eletronicamente nos arquivos dos
pacientes apropriados. Isso pode levar até sete dias após a visita.
Isto foi definitivamente inadmissível para os casos urgentes.

Digitalização em tempo real graças a Anoto
À procura de um sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos adequados, o Sr. Morin, co-proprietário da clínica,
descobriu a tecnologia Anoto. Anoto fabrica canetas digitais
para digitalizar anotações manuscritas em tempo real.

/ Solução em ação

Adicionando automação a equação

Sobre o

Agora, tudo o que ele precisava era de um sistema automatizado que
ligasse as notas manuscritas aos registros apropriados de cada
pacientes. Sr. Morin descobriu as soluções da Objectif Lune ao
contatar a sede da Anoto na Suécia. Ele aproveitou a chance de
usar uma solução de Lune Objetivo.

Capture
Capture é muito diferente dos outros
Baseado na solução Anoto.

Arquivamento digital de atualização de registros

em menos de 24h
Como funciona
1)
Veja como:
Adiciona composições de documentos e
recursos de workflow automatizados para
a solução básica Anoto.Os dados de usuário
do sistema são 100% correta ligada com as
zonas de captura única (ICR) e não precisa
de qualquer processo de reconhecimento
de caracteres de imagem para ser concluído.
Beneficie-se da mais rápida impressão
possível e o uso de baixa largura de banda
com Postscript otimizado e zonas de
captura de assinatura, colocadas somente
onde necessário, em vez de imprimir
páginas padrão completo.
Ps padrões são armazenados em um
formato condensado e resultam em PDFs
de baixo peso ideal para arquivamento.
Sem custo por página. Captura vem com
cerca de 10 000 padrões reutilizáveis com
cada licença.
Integra-se em qualquer infra-estrutura de
TI, graças à compatibilidade que o
PlanetPress possui com a maioria dos
sistemas hosts, servidores e bancos de
dados.

CTRL-Clinique, o
sistema de gestão,
produz o relatório do
documento ou do
paciente e o envia para
impressão.

2)

3) O profissional de saúde

Capture Captura o fluxo
de trabalho de impressão e
muda a configuração da
página para incluir áreas de
captura de notas escritas à
mão e caixas de seleção com
o nome "Arquivo" e "excluir.»

escreve e adiciona notas como
o usual, porém com a caneta
digital.

CTRL-Clinique

Impressora

5) o documento é automaticamente arquivado em um
formato digital no arquivo do
paciente.

Arquivos PDF

4)

Capture recebe os dados
da caneta digital e o associa ao
formulário apropriado.

Um sistema à prova de erro

Sr. Morin também criou um processo alternativo para a
eliminação de erro humano.
As notas, por vezes, se estenderiam para além das áreas de captura,
ou então os médicos se esqueciam de usar a caneta Anoto. É por
isso que os modelos do formulário foram criados no Capture, que
incluem códigos de barras compatíveis com o seu scanner.
Além disso, a tinta utilizada nas canetas Anoto é verde. Então,
quando se é encontrado notas que não sigam com o modo
correto de uso, o arquivista digitaliza o documento usando um
scanner. Através da utilização de códigos de barras, Capture pode
armazenar documentos nos registros apropriados automaticamente.

O que vem depois?
« Recebemos um monte de relatórios de laboratório e resultados de teste
por fax e e-mail. Com Capture, nós vamos ser capazes de processar
automaticamente as informações em PDFs e integrá-lo ao registros dos
pacientes », explica o Sr. Morin.
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