Acute fysioterapiaan

Terapeutin
luottokumppani
Acute on kaikenkokoisten
terapiayrittäjien tarpeet
huomioiva potilastietopankki
ja toiminnanohjausjärjestelmä.
Se tarjoaa käyttöösi kaikki arjen
työkalut.

Acute on kansalliset vaatimukset
täyttävä potilastietojärjestelmä,
joka palvelee käyttäjäänsä siinä
laajuudessa, mitä liiketoiminnan
luonne edellyttää. Se on
täydennettävissä myös asiakkaan
omilla sovelluksilla.

Miksi Acute?

҇҇ helppo ja selkeä

käyttöjärjestelmä

҇҇ avautuu selaimeen

missä ja milloin vain

҇҇ kustannustehokas
҇҇ tietoturvallinen
҇҇ joustavasti eri järjestelmiin
integroitava

҇҇ toiveidesi ja tarpeidesi
mukaan laajennettava

҇҇ Kanta-sertifioitu

Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

www.acute.fi

Älä tyydy vähempään
Sujuvaa ja suunnitelmallista huolenpitoa
Haaste

Ratkaisu

Lopputulos

Ei riitä, että tietojärjestelmään voi tallentaa
dataa. Sen on oltava tehokas työkalu, joka
säästää aikaa ja tukee päätöksenteossa. Hyvät toiminnallisuudet eivät pelasta järjestelmää, jonka käyttöliittymä on vaikeaselkoinen.

Acute sopii skaalautuvuutensa ansiosta yhtä
hyvin yksittäiselle ammatinharjoittajalle kuin
fysioterapiaketjullekin. Järjestelmään voidaan
tarpeen vaatiessa lisätä työkaluja myös
muiden ammattiryhmien, kuten lääkärien
käyttöön. Yksilöllinen työpöytänäkymä ohjaa
käyttämään oman työn kannalta keskeisiä
toimintoja.

Selkeä käyttöliittymä ohjaa tehokkaasti
käyttäjäänsä arjen rutiineissa. Acute antaa
virtaviivaisen näkymän potilaan hoitohistoriaan ja auttaa jatkohoidon suunnittelussa.
Potilaskirjaukset ja niihin tehdyt muutokset
tallentuvat automaattisesti järjestelmään ja
siirtyvät Kantaan. Keskeneräiset kirjaukset
jäävät työpöydälle muistuttamaan niiden
loppuun saattamisesta.

Terveydenhuollon palveluntuottajan on
arkistoitava potilastiedot lakisääteisesti
eArkistoon ja pystyttävä välittämään tiedot
sujuvasti kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kesken. Siltä odotetaan myös ketteryyttä
lomakkeiden käsittelyssä. Hyvin toimivan
käyttötuen merkitys korostuu ongelmatilanteissa kiireen keskellä.
Järjestelmän kehittäminen sitoo yrityksen
usein yhteen ja samaan IT-toimittajaan.
Acuten rajapinta on avoin kaikille sovelluskehittäjille.

Acuten kautta hoidat sujuvasti lähete- ja
lomakeliikennettä Kelan ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kesken. Selainpohjainen järjestelmä mahdollistaa pääsyn
potilastietoihin myös vastaanoton ulkopuolella, esimerkiksi kotikäynnillä. Vältyt
työasema-asennuksilta ja erillisten palvelinlisenssien hankkimiselta.

Kirjaamisen yhteydessä on mahdollista tarkastella asiakkaan hoitohistoriaa (kertomusta)
rinnakkain samassa näkymässä. Tietojen
tuominen vanhoista kirjauksista uusiin käy
helposti tekstinkäsittelyohjelmistojen tutuilla
toiminnoilla. Valmiit mallipohjat tehostavat
hoitopolkujen ja -sarjojen suunnittelua.

Acute mukautuu
käyttäjänsä tarpeisiin
҇҇ Näytön jako -ominaisuus

҇҇ Valmiudet eReseptin ja Kanta-

҇҇ Tekstiviestimuistutus ajanvarauksesta
҇҇ Web-ajanvaraus

palveluiden käyttöön

҇҇

Hoitopolkumallit hoidon suunnittelun
ja toteutuksen avuksi

҇҇ Kutsut seurantakäynneille

҇҇ Alv-hinnoittelu

҇҇ Kelan suorakorvaustoiminnallisuus

҇҇ Asiakaskohtainen sopimushinnoittelu

҇҇ Kelan ATK-suorakorvaus

҇҇ Nopea käyttötuki ja tukipyynnön

҇҇ Ammattifraasien syöttö potilaskirjauksiin
҇҇ Pääsy asiakaskohtaisiin harjoitusohjelmiin
҇҇ Ammatinharjoittajien palkkiotilitykset
Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

käsittelyn seuranta

҇҇ Integraatiot eri järjestelmiin ja

terveydenhuollon organisaatioihin

҇҇ Avoin REST-API-rajapinta (Acusfääri)

www.acute.fi

omien sovellusten liittämiseksi Acuteen

Mielenrauhaa ja hyvinvointia
Katso 90 sekunnin mittainen
animaatio ja opit, miten
voit Acuten avulla parantaa
asiakaskokemusta ja helpottaa
omaa työtäsi. Pyydä ilmainen
etäesittely.

