ST+I - Há mais de 25 anos a pensar Saúde

Circuito do Medicamento

Ambulatório
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A ST+I tem como missão
Ser uma referência Internacional de elevado valor, nos domínios da
Saúde, garantindo a sustentabilidade das empresas STI, promovendo e
valorizando as parcerias com os nossos Fornecedores e apostando na
constante formação e evolução da nossa equipa, resultando num
melhor Serviço prestado aos nossos clientes.
Finalmente, que a nossa solução sirva o princípio mais nobre de
qualquer Instituição Hospitalar, ajudando a prestar um serviço cada vez
de mais qualidade aos utentes das Instituições utilizadoras das nossas
soluções.
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Prescrição
Princípio Activo
+ Via Adm.
+ Forma Farm

+ Dose
+ Posologia

Receita
Eletrónica

Consulta

Ambulatório
Validação
Débito

Doente

Fármaco + Quantidade
=
Cálculo da Quantidade a Dispensar
Consulta de Farmácia (Questionário)

Levantamento

A solução para
o Ambulatório...
Uma solução, uma única plataforma, que dá resposta
a todo o paradigma do Ambulatório Hospitalar.
Desenvolvido em parceria com as mais
conceituadas instituições de Saúde nacionais.
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Prescrição - Farmácia Hospitalar
Uma poderosa ferramenta de prescrição:
completamente adaptada à lógica ambulatorial



Prescrição de :




Medicamentos com diploma
Medicamentos sem diploma
Medicamentos autorizados pela instituição



Prescrição por princípio ativo



Procura por nome comercial e grupo farmacoterapêutico



Medicamentos por patologia



Base de dados de “boas práticas” de prescrição



Prescrição por frequências fixas, horas predefinidas,
momentos, planos (ciclos e progressão/desmame),
ciclos quimioterapia oral
Receitas e guias de tratamento para o Doente
Seguimento do doente em várias especialidades
Medicação crónica e esporádica
Documentação institucional (documentos CFT)
Documentação (Diplomas, Despachos e Portarias)



Informatização de todo o “Workflow” de justificações



Interações Medicamentosas



Alerta de Alergias










Alerta de interações de medicamentos
com Situações do Doente



Monitorização e reports para instituições oficiais



Envio de informação On-line para instituições oficiais



Histórico de todo o episódio de Ambulatório





Prescrito
Dispensado

Histórico de episódios de Ambulatório em curso e anteriores
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Farmácia Hospitalar
Uma solução, uma ferramenta essencial
para a dispensa em Ambulatório


Alertas em tempo real de:



Novas prescrições
Alterações



Leitura ótica na receita dos dados do Doente



Várias formas de Procura








Possibilidade de filtrar por:







Episódio
Processo
Data de nascimento
Número da receita
...
Lista de consultas do dia
Lista de levantamentos previstos
Doentes com alertas
Consultas sem levantamento

Consulta Farmacêutica


Questionário de avaliação à terapêutica



Diário Farmacêutico



Emissão/Visualização do termo de Responsabilidade



Definição e atribuição de cuidadores



Validação da prescrição



Dispensa:








Cálculo da quantidade do tratamento
Cálculo da quantidade até ao próximo levantamento (ex: mensal)
Definição de quantidades múltiplas (ex. Blister, Caixas)
Cálculo da adesão à terapêutica
Controlo de quantidades pendentes
Controlo de lotes
Emissão de etiquetas e relatórios de envio



Avisos para o prescritor



Informatização de todo o “Workflow” de justificações



Alertas de interações e situações relacionadas com o doente



Rastreio por Lote



Elaboração de todo o tipo de Etiquetas e Rótulos



Indicadores







Histórico






Prescrições
Validações
Atividade farmacêutica
...
Prescrições
Validações
Levantamentos

Histórico de episódios em curso e anteriores
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Prescrição - Farmácia Comunitária
Ferramenta certificada pela SPMS


Cumpre todas as normas vigentes para a prescrição eletrónica para farmácia comunitária
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Mercados

Parcerias

ST+I

Soluções

STI Saúde
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Distribuição
Tradicional
Avançada
Unitária

...

Armazéns

Prescrição

Prescrição

Internamento
Ambulatório
Hospital de Dia
Oncologia
Urgência

Farmácia Externa
MCDT (Exames)

Doente
Doente

Preparações
Citostáticos
Nutrição Parentérica
Composições
Quimioterapia

Mercados potenciais

Ambulatório
Hospitalar

Enfermagem

Urgência
Hospitalar

Encomendas
(Armazéns/Fornecedores/Serviços)

Forn. e
Serv. Externos

Nutrição
Investimento

Concursos

Imobilizado

Manut.
Assist.
Técnica

Facturação

G es

Bens
Consumo

t ã o d e Sto c

Medicamentos

Dietas Hospital
Nutrição Entérica
Nutrição Parentérica

Transportes

QuimioProcess

Cozinha

Consumos
Bloco
Operatório

ks

Gestão
de
Visitas
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