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QMED

Uma Solução Rápida e
Escalável para Gestão de
Saúde da Força de
Trabalho

QUEM USA O QMED?

http://www.dataminesoftware.com/


Sistema de processo de negócios em tempo real

Registro médico eletrônico abrangente e
integrado

Gerencia a capacidade clínica, a produtividade e
o desempenho

Conformidade com a legislação

Preenchimento eletrônico da documentação
legal

Códigos CID10 e listas de medicamentos

Facilidade de cumprimento dos requisitos da
auditoria sanitária

Relatório – formulários comerciais,
administração, legislação e relatórios
operacionais

QMED fornece às organizações e aos profissionais da saúde um abrangente Sistema Integrado de Gestão de Saúde
(IHMS). O Qmed engloba áreas-chave no ambiente de Saúde, incluindo Reservas & Agendamento, Vigilância Médica
(Saúde Ocupacional), Cuidados Primários de Saúde, Incidentes de Saúde (IOD), Programas de Bem-estar e
Gerenciamento de Doenças.

O QMED foi desenvolvido em conjunto com os melhores médicos da área para ser uma solução integrada de
gerenciamento de saúde.

Verificação biométrica (assinatura eletrônica)

Saúde ocupacional - Medicina baseada em RISCO

Gestão de doenças crônicas

Doenças controladas - tuberculose, HIV, malária,
etc.

Incidentes de saúde (acidentes de trabalho)

Registro integrado de pacientes - ocupacional,
primário, diagnóstico, tratamento, etc.

Interfaces eletrônicas para equipamentos
médicos (áudio, espirometria, raios-X, etc.), RH e
parceiros comerciais

Comunicação eletrônica com o paciente - e-mail,
SMS, etc.

QMED

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
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Precisão das informações,
Rapidez no registro dos resultados,
Remove a oportunidade de manipular os resultados quando coletados,
Informações médicas de apoio (raios-X, visão, áudio, espirometria, etc.) estão diretamente disponíveis
para a equipe médica

INTERFACES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Uma característica-chave do Qmed é a interface do 
equipamento médico diretamente com o sistema Qmed. 
Benefícios:

MÉDICINA BASEADA EM RISCO

A Medicina Baseada em Risco possibilita que a Vigilância Médica tenha como referência a Exposição a Riscos
no ambiente de trabalho. Os dados de Higiene Ocupacional são incorporados aos dados de Saúde
Ocupacional para garantir que os riscos e exposições reais sejam considerados na vigilância médica. Quando
o paciente tem um perfil de risco (relacionado à ocupação ou exposição), o perfil de risco aparecerá na
seleção do paciente.

ACIDENTE DE TRABALHO
AVALIAÇÃO E RELATÓRIO DE FERIMENTOS

AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | EUA

AGENDE UMA
DEMONSTRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Pontuação do NISS realizada com a
funcionalidade de detalhamento de lesões.
Pode ser gerada a documentação para
autoridade responsável (indenização por
acidente ou doença ocupacional), incluindo
relatórios de lesões nas mãos, olhos e pés, e
relatórios inicial, de acompanhamento e final.
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Acidente de Trabalho avaliado no Qmed.
A indenização pode ser registrada, vinculada a
um incidente específico e administrada pelo
gerenciamento de casos.
O TRISS (Pontuação da Gravidade de Lesões
e Trauma) é calculado automaticamente.

VISÃO GERAL DO PACIENTE

Um painel de controle disponível apresenta a “visão
geral” online de todos os aspectos relacionados à saúde
do paciente, incluindo Saúde Ocupacional, triagem de
HIV, Cuidados de Saúde Primários, Diagnóstico,
Medicina Aguda, Licença por Doença e Gráficos
Gerenciados
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