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Medical

Uma Ferramenta que o
Ajuda a Salvar Vidas
Esta aplicação pode ser
integrada no Portia IMS
O Portia IMS é uma plataforma Web
desenvolvida pela 2Soft, assente nos
conceitos de Integrated Management
Software (IMS) e Enterprise Resource
Plannement (ERP) que lhe permite gerir de forma integrada e fiável, as diferentes áreas de negócio da sua empresa,
a partir de uma única plataforma a que
poderá aceder em qualquer lado.
Sabemos que os desafios que são colocados, hoje em dia, às empresas são cada
vez mais exigentes num mercado tendencialmente global. Assim, desenvolvemos com base nas crescentes exigências
das organizações que acompanhamos,
uma ferramenta que lhe permite crescer
de forma sustentada, reduzindo os custos de administrativos para que possa
canalizar todos os esforços para a sua
actividade produtiva.

IMS

APRESENTAÇÃO
O 2Soft Medical é uma ferramenta desenvolvida para funcionar de
forma integrada e pensada para facilitar todo o tratamento de dados relacionados com a actividade médica, fornecendo um controlo
mais eficiente e rápido sobre a informação recolhida.
Esta aplicação foi concebida para a gestão de clínicas e hospitais.
Devido à sua flexibilidade, a aplicação destina-se a auxiliar o pessoal
médico mas também para todos os que têm a seu cargo os vários
departamentos envolvidos na gestão de estabelecimentos de saúde.

MÉDICOS
Gestão de Horários e Consultas
O médico poderá gerir comodamente a sua disponibilidade, os seus
horários, as marcações, as consultas e os procedimentos agendados.
Registo e Consulta de Informação Médica dos Pacientes
Porque está comprovado que um acompanhamento eficaz do paciente reduz riscos para a sua saúde, poderá consultar e actualizar
dados no processo clínico do paciente e visualizar exames.
Ferramentas de Apoio ao Diagnóstico
O 2Soft Clinic possui várias ferramentas de apoio ao diagnóstico,
baseadas nas metodologias de diagnóstico médico mais actuais e
utilizando a classificação internacional ICD-10.
Prescrição Electrónica
De forma a simplificar todo este processo, através da aplicação, poderá também emitir receitas e prescrições.

PACIENTES
Informação do Paciente
Todos os dados pessoais, médicos, administrativos e financeiros são
concentrados na Ficha do Paciente, para que o atendimento seja
sempre o mais célere e eficiente possível.
Historial Clínico
Os registos clínicos do paciente, bem como da sua família são também armazenados na Ficha do Paciente para que todas as decisões
médicas sejam informadas, sustentadas e seguras.
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Aumente a Eficiência e
Reduza os Custos
GESTÃO DE CONSULTAS
A Gestão de Consultas é feita de acordo com o serviço, a disponibilidade dos médicos de cada especialidade, e outras parametrizações
que poderão ser, por exemplo, a preferência do paciente ou um
acompanhamento prévio do mesmo.

EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS
Os Exames Médicos e as Análises Clínicas, quando realizados em laboratórios internos, dão automaticamente entrada no processo clínico do paciente, podendo também ser imediatamente facturados e
debitados na conta-corrente associada ao cliente.

Ficha da Consulta
Nesta área pode observar os dados relativos a cada consulta e permite a pesquisa de consultas anteriores, além da
emissão directa de diversos documentos clínicos, como atestados, certidões,
receitas médicas, pedidos ou resultados
de análises e meios complementares de
diagnóstico.

ADMINISTRAÇÃO
Gestão de Profissionais de Saúde
O médico poderá gerir comodamente a sua disponibilidade, os seus
horários, as marcações, as consultas e os procedimentos agendados.
Gestão de Convénios
A gestão de acordos, convénios e contratos é também uma questão
fundamental da gestão hospitalar que se encontra devidamente
acautelada pelo 2Soft Medical.
Principais Relatórios de Gestão
● Listagem de Doentes Internados;
● Controlo clínico de doentes internados;
● Situação das camas;
● Listagem de valores de consultas;
● Movimentos não facturados;
● Inscrições sem movimentos;
● Situação das cauções;
● Resumo de Vendas de Farmácia (Internamentos);
● Mapa de receitas e despesas;
● Listagem de facturas emitidas;
● Actividade por acto médico;
● Listagens de Novos Doentes e Primeiras Inscrições.

Alertas ao Cliente
É também possível o registo de alertas
para o doente. Sempre que o doente
se apresentar para consultas, o médico
é imediatamente notificado dos alertas
associados ao doente. Esta funcionalidade poderá ser útil para alertas sobre
vacinas ou exames médicos a realizar. Há
também a possibilidade de configurar
a aplicação para alertar directamente o
paciente por e-mail ou SMS, se eventualmente se considerar necessário.

2SOFT SEDE - LISBOA

2SOFT FILIAL - AVEIRO

ASSISTÊNCIA / SUPORTE

R. Fernando Pessoa, 153
Loja B - Sassoeiros
2775-515 Carcavelos, Portugal
+351 214 586 750 / 8
+351 214 586 759

R. Francisco Ferreira Neves, 27
Urbanização Sá Barrocas
3800-510 Aveiro, Portugal
+351 234 087 680

+351 234 087 680
+351 234 046 512
helpdesk@2soft.pt

