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Sobre o CSSS Kamouraska
O centro de saúde e serviços sociais (Centre de 
santé et services sociaux - CSSS) em Kamouraska, 
baseado em Québec, Canadá, inclui um hospital, 
um centro comunitário de saúde local (CLSC) e um 
centro residensial de saúde de longo termo.

Dos 700 empregados, apenas 5 fornecem serviços 
de informática como suporte ao usuário, 
orientação sobre gerenciamento, análise das 
necessidades e digitalização de registros.
Otimização de digitalização de registros foi a 
razão de porquê o CSSS decidiu implementar 
PlanetPress. 

www.cssskamouraska.ca

PLANETPRESS PARA 
GERENCIAR ALTO VOLUME DE 
REGISTROS MÉDICOS

Na área de saúde, os arquivos dos pacientes são o centro 
das atenções; para fornecer análises eficientes, o 
manuseio desses dados deve ser rigoroso. Portanto, a 
perspectiva de utilizar prontuários médicos digitais 
(DMR) nunca foi tão emocionante.

Desafios do DMR
Um dos principais desafios que vem com DMR é a integração de 
uma variedade formatos de registros em um sistema digital 
comum e acessível.
A transferência entre os dois mundos de cuidados de pacientes 
e gerenciamento de registros geralmente se torna o ponto onde 
um fluxo eficiente se rompe.

CSSS Kamouraska tem seus próprios desafios
O CSSS digitaliza registros de pacientes desde 2000, 
manualmente. Quando arquivos CLSC foram adicionados a 
carga de trabalho, o volume a ser digitalizado dobrou.

« A carga de trabalho teria requerido a contratação de 
empregados adicionais. Decidimos estudar o que poderia ser 
feito com tecnologia ates de fazer qualquer contratação.», 
disse Normand Hubert, Analista e coordenador de TI para a 
CSSS Kamouraska

Quando PlanetPress entrou na equação 
Procurando por uma solução tecnológica, a organização 
descobriu o software PlanetPress da Objectif Lune, 
reconhecido por workflows automatizados que ajudam as 
empresas a otimizar produção, distribuição, e arquivamento de 
documentos transacionais.

« Pesquisei sobre o PlanetPress e descobri as muitas 
oportunidades que ele oferece. Depois de uma 
demonstração convincente da Objectif Lune, todos 
aceitaram para que assim seguíssimos em frente, 
mesmo os membros máis céticos da equipe. »

Normand Hubert 
Tecnologia de informação 
CSSS Kamouraska

« Temos o ROI em menos de um ano »
Normand Hubert 
Tecnologia de informação 
CSSS Kamouraska

Centre de santé et de services sociaux
de Kamouraska

http://www.cssskamouraska.ca
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Um Modelo Saudável de Eficiência
Hoje, o gerenciamento de registros médicos do CSSS é um 
modelo de eficiência automatizada, com processos manuais 
eliminados. Tudo começa nos laboratórios:

1) Os laboratórios enviam resultados para softwares Technidata e
     que processam dados e produzem relatórios para impressão e 
     enviam arquivos de impressão para o PlanetPress.

2) PlanetPress automaticamente classifica os arquivos por
paciente e converte relatórios para arquivos PDF.

3) PlanetPress cria um arquivo de índice e organiza os documentos
em um diretório.
Usando o sistema de prontuários médicos eletrônicos Purkinje, 
usuários podem recuperar rapidamente os relatórios PDF 
gerados pelo PlanetPress. 

Solução PlanetPress

“Além da solução original para gerenciar o fluxo de registros, 
também usamos PlanetPress para combinar informação pessoal e 
social num formulário PDF,” Adicionou Hubert. “Nós geramos um 
código de barras para identificar a pessoa e o tipo de formulário a 
ser preenchido.” Isso melhora a precisão, enquanto elimina passos 
manuais. 

ROI em menos de um ano
“Agora economizamos cerca de 15 horas semanais em 
custos de trabalho. o produto retornou todo o investimento 
em menos de um ano.”

Em todas as áreas de saúde, profissionais de informação 
devem encontrar formas mais inteligentes de organizar e 
gerenciar fluxos híbridos de papel e dados médicos digitais. 
Utilizando tecnologia como PlanetPress, o CSSS garante 
qualidade, precisão, acessibilidade e segurança para os 
registros de seus pacientes.

Para impressão de dados variáveis e 
melhorias automatizadas, gerenciamento e 
distribuição dos seus documentos 
empresaiais.
PlanetPress é uma solução de software 
profissional que  permite organizações 
manter e aumentar sua base de clientes 
adicionando valor a documentos 
empresariais e distribuindo-os num formato 
que melhor se adapte as preferências dos 
destinatários.
Sua facilidade de uso, acessibilidade e 
arquitetura aberta fazem dessa a solução 
perfeita para melhorar, produzir e 
distribuir documentos empresariais 
rápida e facilmente com conteúdo 
relevante que certamente irá capturar a 
atenção do leitor e passar a mensagem.
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