Acute sairaalaan

Moniammatillisen
tiimin unelma
Acute-potilastietojärjestelmä kokoaa
terveydenhuollon ammattilaisille
kaiken oleellisen tiedon. Se huolehtii
leikkauksiin tarvittavista resursseista
ja auttaa seuraamaan potilaan
vointia.

Avoin, laajennettu
rajapinta tekee Acutesta
modernin sovellusalustan.
Järjestelmäkokonaisuuden
kehittäminen ei sido yritystäsi
yhteen ja samaan IT-toimittajaan.
Acute kehittyy liiketoimintasi
mukana.

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
Hallitusti leikkaussalista osastolle ja kotiin
Haaste

Ratkaisu

Lopputulos

Ei riitä, että tietojärjestelmään voi tallentaa
dataa. Sen on oltava tehokas työkalu, joka
säästää aikaa ja tukee päätöksenteossa.
Käyttöliittymää suunniteltaessa tulisi ottaa
huomioon ammattilaisten yksilölliset käyttötavat ja tarpeet.

Yksilöllinen työpöytänäkymä ja oikopolut
oman työn kannalta keskeisiin toimintoihin
tekevät Acutesta ainutlaatuisen. Päätöksentuen järjestelmäintegraatiot auttavat ammattilaista työssään. Selainpohjainen järjestelmä
mahdollistaa halutessa pääsyn potilastietoihin
myös sairaalan ulkopuolella.

Acute auttaa määrittelemään resurssit ja optimoimaan ajankäytön leikkauksia ja hoitopolkuja suunniteltaessa. Se pitää kirjaa osaston
vuodepaikoista ja todentaa lääkemääräykset. Osastohoito näyttää potilaskohtaisesti
osastolla tehdyn hoitotyön. Kirjaamisen
yhteydessä on mahdollista tarkastella asiakkaan hoitohistoriaa (kertomusta) rinnakkain
samassa näkymässä.

Kun järjestelmää tulee tarpeen laajentaa ja
muokata, tarvitaan usein uusia ominaisuuksia
tai integraatioita ulkopuolisiin järjestelmiin.
Jos ainoa vaihtoehto on kääntyä saman
järjestelmäntoimittajan puoleen, saattaa se
rajoittaa liiketoiminnan kehittymistä.
Lisäksi terveydenhuollon palveluntuottajan
on arkistoitava potilastiedot lakisääteisesti
eArkistoon ja pystyttävä välittämään tiedot
sujuvasti kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kesken.

Acuten kautta hoidat sujuvasti lähete- ja
lomakeliikennettä Kelan, työnantajaorganisaatioiden, vakuutusyhtiöiden sekä muiden
terveydenhuollon toimijoiden kesken. Lisäksi
Acute kattaa eResepti- ja eArkisto-toiminnallisuudet. Järjestelmään on mahdollista myös
tehdä integraatioita esimerkiksi laboratorio-,
kuvantamis- ja taloushallintojärjestelmiin. Se
on täydennettävissä myös asiakkaan omilla
sovelluksilla.

Salivalvomo-toiminnallisuus kertoo leikkausten kulusta ja näyttää potilasajolistan. Graafinen kuumekurvakuva seuraa leikkauksesta
toipuvan potilaan terveydentilaa. Lääkärinlausunnoista kokoat näppärästi kuntoutusselosteen jatkohoitoa varten.

Acute mukautuu
käyttäjänsä tarpeisiin
҇҇ Visuaalinen vuodepaikkaseuranta
҇҇ Leikkausten suunnittelu ja toteutus
҇҇ Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen
(ShTol ja ShTal -luokitukset)

҇҇ Osastohoito
҇҇ Lääkitysseuranta
҇҇ Salivalvomo
҇҇ Toiminnan ohjaus hoitopolkujen avulla
҇҇ Kuumekurva: leikkauspotilaan seuranta
҇҇ Maksusitoumusten käsittely
҇҇ Kuntoutusseloste
҇҇ Hilmo-raportointi
Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

҇҇ Näytön jako -ominaisuus
҇҇ Kutsut seurantakäynneille
҇҇ Digisanelumahdollisuus
҇҇ Ammattifraasien syöttö potilaskirjauksiin
҇҇ Valmiudet eReseptin ja Kantapalveluiden käyttöön

҇҇ Kelan suorakorvaustoiminnallisuus
҇҇ Lääkärinpalkkiojärjestelmä
҇҇ 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.

