Clinical Reporter
De ClinicalReporter is een systeem waarmee snel op eenvoudige wijze een (digitaal)
medisch verslag kan worden gemaakt.
Door de gestructureerde invoer ontstaat een hoge mate van consistentie in de verslaglegging.
Dit draagt bij aan een goede overdraagbaarheid.
Voor de Maag-Darm-Lever afdeling wordt hiervoor de Minimal Standard Terminology (MST) gebruikt.

Kenmerken:
De ClinicalReporter biedt u optimale ondersteuning bij de verslaglegging.
De volgende gebruikersmogelijkheden dragen hieraan bij:

Patiënt selectie:
Patiëntgegevens worden uit het Ziekenhuis Informatie Systeem verkregen.
Als dit niet mogelijk is kunnen de gegevens handmatig worden ingevoerd.

Verzendlijst:
Door een lijst van specialisten aan
te leggen, kan het verslag naar een
geselecteerd aantal specialisten
worden verzonden. Het is ook
mogelijk om standaard
geadresseerden, zoals bijvoorbeeld
het medisch archief, automatisch aan
de verzendlijst toe te voegen.

Verslagtype:
Er kan uit verschillende soorten
verslag-sjablonen gekozen worden.
Omdat verslaglegging na het
onderzoek wordt gedaan, kan men
door de juiste sjabloon te kiezen veel
tijd besparen.

Snelle invoer:
Snelle invoer is mogelijk door een
logisch gestructureerde opbouw van
teksten die gegenereerd worden in
het medische verslag. Het verslag
wordt in stappen opgebouwd. Het is
altijd mogelijk om vrije tekst aan het
verslag toe te voegen. Een gebruikte
scoop wordt automatisch aan het
verslag toegevoegd.
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Beeldmateriaal toevoegen:
U kunt beelden, die tijdens het
onderzoek zijn gemaakt, toevoegen
aan het verslag.
Op deze beelden zijn annotaties aan
te brengen.

Zelf teksten onderhouden:
De standaard zinnen die door de gestructureerde
invoer worden gegenereerd zijn door de gebruiker aan
te passen. Door de achterliggende codering blijven
statistieken betrouwbaar te gebruiken.

Statistieken:
De gestandaardiseerde manier van verslaglegging biedt
de mogelijkheid van statistische bewerking en het
maken van analyses.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD):
U kunt uw verslagen te allen tijde via een web browser
opvragen, op welke ziekenhuislocatie u zich ook bevindt. Daarnaast kunnen geproduceerde verslagen ook
worden toegevoegd aan een patiëntendossier .

Ergonomie:
Het toepassen van de applicatie in combinatie met een
touchscreen, ergonomisch ingebouwd in een
verslagtafel, levert een voor de arts geoptimaliseerde
werksituatie.
Op een tweede monitor kan het verslag in opbouw
bekeken worden.

Digitale ontsluiting van uw systeem
STAR Medical Systems biedt ziekenhuizen een totaaloplossing. Medische systemen, zoals camera’s, wasmachines en
droogkasten, kunnen gekoppeld worden aan het ZIS en het PACS systeem. Dit door gebruik te maken van de
gevestigde medische standaarden zoals HL7, DICOM en IHE. Er is met alle Nederlandse ZIS leveranciers en met
diverse PACS leveranciers een koppeling gerealiseerd.
In nauw overleg met uw ICT-afdeling bekijken wij welke oplossing het beste bij uw situatie past.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze producten kunt u onze website bezoeken (www.starmedicalsystems.eu).
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.

STAR Medical Systems B.V.
Vlasakker 22
3417 XT Montfoort
The Netherlands
T +31 (0)348 566111
F +31 (0)348 566112
@ info@starmedicalsystems.eu
W www.starmedicalystems.eu
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