healt hmeeting
HealthMeeting to platforma „społeczna”,
która zachęca do współpracy przy
prowadzonych badaniach i badaniach
klinicznych, przy wsparciu najnowszych
technologii dotykowych i mobilnych.
HealthMeeting idealnie nadaje się do
dzielenia się informacjami o zdrowiu,
organizowania i zarządzania
multidyscyplinarnymi spotkaniami, nawet
zdalnie, na dowolnym urządzeniu.
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Cechy
HealthMeeting to wspólna platforma kliniczna do
udostępniania informacji zdrowotnych: opinii
lekarskich, orzeczeń, obrazów i
ustrukturyzowanych danych pochodzących z
systemów różnych departamentów lub z
repozytorium firmy.
Usługa HealthMeeting jest już dostępna w
chmurze i idealnie nadaje się do organizowania i
zarządzania multidyscyplinarnymi spotkaniami,
nawet zdalnie, na dowolnym komputerze
stacjonarnym, tablecie lub smartfonie.
Opinie lekarskie, orzeczenia i obrazy są
integrowane z platformą za pomocą
oprogramowania pośredniczącego, które zarządza
przepływami HL7 i DICOM.
HealthMeeting to najbardziej innowacyjna
platforma na rynku IT w dziedzinie opieki
zdrowotnej, umożliwiająca wymianę związanych z
nią informacji.
Platforma HealthMeeting ułatwia badania i ocenę
przypadków, które wymagają wspólnych badań
różnych specjalistów i umożliwia organizację i
zdalne zarządzanie spotkaniami online, z
możliwością dogłębnego zbadania elementów
klinicznych za pomocą prostego i użytecznego
interfejsu na urządzeniach nowej generacji.

Wyniki współpracy na platformie
HealthMeeting będą zatem dostępne do
różnych analiz i będą mogły być dołączane do
dokumentacji medycznej pacjenta.

MOCNE STRONY
• HealthMeeting zachęca do
opartego na współpracy podejścia
do badań i badań klinicznych, z
wykorzystaniem najnowszych
technologii dotykowych i
mobilnych.
• HealthMeeting upraszcza
organizację, zarządzanie i
monitorowanie spotkań
multidyscyplinarnych oraz stanowi
cyfrowe wsparcie prowadzonych
spotkań.
• Portal internetowy umożliwia
zdalny dostęp uczestników.
• Dzięki automatycznemu systemowi
przesyłania danych cała
dokumentacja jest szybko
ładowana, również ta pochodząca
ze źródeł zewnętrznych (np.
opinie/orzeczenia lekarskie i/lub
obrazy Dicom).
• Dzięki zintegrowanemu
oprogramowaniu pośredniczącemu
możliwe jest połączenie za
pośrednictwem HL7 z archiwum
firmy (EPR), wydziałowym (LIS,
RIS) i, za pośrednictwem DICOM, z
systemem PACS.

Korzyści
HealthMeeting standaryzuje proces
organizacyjny, prowadzenie i zamykanie
wielodyscyplinarnych spotkań.
HealthMeeting umożliwia sporządzanie
protokołów, ich cyfrowe podpisywanie –
również przez wiele osób – oraz ich
zapisywanie w dokumentacji medycznej
pacjenta oraz w firmowym EMR.

Poprawia
• Zasoby informacyjne gromadzone do badań
klinicznych, a nie wyłacznie do kolejnego
pojedynczego przypadku.
• Jakość i ilość zebranych informacji
związanych z badaniami klinicznymi.
• Efektywność spotkań specjalistów i działania
będące ich skutkiem.
• Skuteczność kliniczno - terapeutyczno –
leczniczą podejścia do pacjenta.
• Etiologię i badania kliniczne.

Zmniejsza
• Utratę strategicznych informacji na temat
badań klinicznych.
• Liczbę połączeń telefonicznych i, ogólnie,
entropię w organizacji spotkań.
• Wykorzystywanie i wysyłanie dokumentacji
papierowej lub płyt CD/DVD w fazie
konsultacji, redagowania i przechowywania
protokołów ze spotkań.
• Czas na badania i uzyskanie materiałów
związanych z konkretnym przypadkiem
klinicznym.
• Wymianę poufnej dokumentacji
dokonywaną za pomocą niekontrolowanych
urządzeń (faks, e-mail, doręczenia do rąk
własnych).
HealthMeeting upraszcza procesy i wymianę
dokumentacji klinicznej, komentarzy i
protokołów: organizacja spotkań może być
zintegrowana z systemem raportowania
wydajności usług. Oszczędność czasu oraz
pozytywny wpływ na skuteczność opieki
przekładają się również na korzyści
ekonomiczne struktury.

GŁÓWNE FUNKCJE
• Wybór przypadków do dyskusji
• Opis omawianego
przypadku/zagadnienia
• Zaproszenie uczestników
• Wskazanie dnia i miejsca spotkania
• Wybór i udostępnienie materiałów oraz
orzeczeń/obrazów służących do
dyskusji
• Dodanie towarzyszących im komentarzy
• Zarządzanie powiadomieniami
• Organizacja i zarządzanie spotkaniami,
również zdalnie
• Możliwość omawiania przypadków
pacjentów szpitalnych lub spoza szpitala

Referencje
HealthMeeting jest testowany w różnych
obiektach i jest już wykorzystywany przez
liczne grupy multidyscyplinarne

Technologia
HealthMeeting, opracowany przez Wezen
Technologies, to platforma internetowa
HTML5, która umożliwia dostęp za
pośrednictwem chmury lub instalację na
miejscu na serwerze.
System jest niezależny od istniejącej bazy
danych, a zatem możliwy jest wybór
swojego preferowanego wariantu DB.
HealthMeeting można łatwo zintegrować z
innymi systemami PACS, repozytorium lub
poszczególnymi wydziałami.

• Sporządzenie protokołu
multidyscyplinarnego
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