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Kentra
Technologies
A Kentra Technologies é uma empresa europeia dedicada à investigação,
desenvolvimento e comercialização de soluções de software, orientadas
para a segurança, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, com
particular enfoque nas áreas da Saúde.
A Kentra assume-se como uma empresa tecnológica baseada no conhecimento, que deriva da experiência das suas pessoas em situações de
vida académica, profissional e pessoal muito diversificadas, permitindo à empresa adoptar perspectivas inovadoras face aos desafios que
pretende encarar.
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Saúde

Soluções de Gestão
Clínica e Hospitalar
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Benefícios
• Processo Clínico integrado
• Processo Clínico organizado e estruturado
• Minimização de erros e impacto na qualidade dos cuidados
• Agendamento flexível e faturação integrada
• Acesso através de qualquer dispositivo móvel
• Integração fácil com outras aplicações
• Mais eficiência e controlo
• Mais rapidez no atendimento
• Mais interação com o utente
• Indicadores financeiros e de gestão
• Solução estável, segura e acessível

› Mais Atenção ao Paciente
› Mais Controlo Operacional

SOLUÇÕES PARA A SAÚDE

5

Características
Segurança
• Separação entre informação clínica e administrativa;
• Gestão de Perfis de Acesso;
• Bloqueio de Acesso a Funcionalidades por perfil;
• Gestão dinâmica dos acessos aos registos clínicos;
• Gestão em tempo real das permissões de partilha de conteúdos pelo próprio profissional;
• Tráfego https com incriptação SSL a 128bits;
• Sistema de gestão automática de backups;

Multi-Organização de Saúde
Partilha de Informação:
• Clínica - Processo Clínico, Referênciação, entre outros.
• Administrativa Contas - Correntes, Dados Mestre, Agendamento, entre outros.
• Gestão Centralizada - Tempos Médios, Facturação, Recaídas / Reclamações, entre outros.

Mobilidade e Open Technology
A arquitectura do KHIS tem uma camada independente que suporta a interface
com o utilizador. Esta camada permite com que o KHIS possa ser usado em
multiplas plataformas como iOS (iPad ou iPhone), Windows or Android.
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Visão Única

Perspectiva Clínica

Perspectiva de Gestão

Como tratamos o paciente?

Quanto é que nos custa?

Tratamento

6

Episódio

2+3+1

Encontro

1+1+1+1+1+1
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Os nossos drivers:
A Experiência do Cliente
O Paciente, o Profissional de Saúde, o Gestor e a Instituição.

Paciente

Profissional

Instituição

Gestor

centrado no cidadão!
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Arquitetura

Componentes Funcionais
Processo Clínico Electrónico Centrado no Utente
Ambulatório
Consultas e
Exames Médicos

Gestão de
Utentes

Urgência

Sinistralidade

Enfermagem
Internamento

Listas de trabalhos
Prescrição de Medicamentos
e Tratamentos

Medicina Ocupacional
Bloco Operatório

Requisição de Exames, Análises e
Consultas
Registo de Intervenções e
ConsumosAnálises e Consultas

Farmácia Hospitalar

Medicina Física e
Reabilitação

Agendamento
Faturação e Honorários

Reporting e Controlo de gestão

Interoperabilidade (Técnica / Semântica)

Software de
Gestão

Plataformas de
Intercâmbio de
Dados de Saúde

Equipamentos e
Dispositivos

Portais
(Utente, Profissional,
Instituição)

Outros Sistemas
Assistenciais
(Lab, Img, etc)
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Produtos
Agendamento

Gestão de Utentes

Processo e
Registo Clínico

Prescrição Electrónica
de Medicamentos

Mobilidade

Faturação

KHIS Light

Agendamento

Gestão
de Utentes

Processo
Clínico

Registos
Médicos e de
Enfermagem

Prescrição
Electrónica de
Medicamentos

Gestão
Documental

Faturação

Honorários

Stocks

Reporting
e Controlo
de Gestão

KHIS Clinics

Agendamento

Gestão
de Utentes

Processo
Clínico

Registos
Médicos e de
Enfermagem

Ambulatório

Urgência

Internamento

Bloco
operatório

Faturação

Honorários

Farmácia
Hospitalar

Reporting e
Controlo de
Gestão

KHIS Hospitals

KHIS MFR
KHIS Sinistralidade
KHIS Saúde Ocupacional

Agendamento

Gestão de
Processos
de Sinistro

Plano de
Tratamentos

Processo de
Tratamento e
Reabilitação

Empresas e
colaboradores

Gestão de
Incapacidades
e Avaliação de
Dano

Planeamento
de Exames e
Convocatórias

Processo
Clínico

Registos dos
Profissionais
de Saúde

Faturação

Faturação

Exames e Fichas
de Aptidão

Relatórios e
Estatísticas

Relatórios e
Estatísticas
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Light

Solução inovadora, vocacionada para a prática clínica e a gestão de consultórios e pequenas unidades de saúde.
Acessível, de forma segura, a partir de qualquer dispositivo dotado de um
browser web, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Disponibiliza ao profissional de saúde, de forma fácil e intuitiva, todas as
funcionalidades de registo, prescrição e acompanhamento da evolução dos
seus pacientes.
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Agendamento
Uma ferramenta ágil de marcação de consultas, exames e tratamentos.
• Visão imediata das disponibilidades e afluência
• Marcação extra vagas
• Definição dos horários de atendimento e dos períodos de indisponibilidade
• Agenda sempre acessível, através de dispositivos móveis

Gestão de Utentes
Informação completa sobre o utente para um atendimento personalizado e de qualidade.
• Ficha do utente com múltiplas moradas e contactos, composição do agregado familiar, seguros e
subsistemas de saúde
• Pesquisa avançada (tipo Google)
• Campos obrigatórios e alertas para o seu preenchimento

Processo e Registo Clínico
Centrado no paciente, permite uma visão 360º da informação e um registo fácil das notas do profissional clínico.
• Resumo clínico estruturado (alergias, medicações, problemas, etc.), para uma rápida compreensão da situação de saúde
• História de saúde, com navegação numa linha cronológica de eventos e a um clique dos documentos e informação detalhada
• Segurança no acesso, controlado por utilizador e respectivo perfíl

Prescrição Electrónica de Medicamentos
Através de qualquer dispositivo móvel com acesso à Internet, a prescrição electrónica torna-se uma
realidade…
• Prescrição certificada pelo Ministério da Saúde
• Pesquisa rápida do medicamento pretendido, por DCI ou nome comercial
• Alertas para alergias ou reações adversas do paciente

Mobilidade
Toda a informação e funcionalidade acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.
• Em qualquer dispositivo móvel dotado de acesso web
• Visualização da agenda e preparação das consultas
• Apoio total nas consultas domiciliárias

Faturação
De forma automática, os actos realizados dão origem a uma emissão fácil das facturas/recibos aos
utentes.
• Definição de múltiplas tabelas de preço
• Emissão dos documentos de faturação a utentes
• Controlo de pagamentos e de contas correntes
• Faturação certificada pela Autoridade Tributária
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Clinics

A diferenciação pela qualidade, a multidisciplinaridade e complementaridade da oferta de serviços de saúde, colocam desafios à
gestão de clínicas polivalentes, independentemente da sua dimensão.
O KHIS é uma solução abrangente, que facilita a cooperação entre equipas
de profissionais, colocando o foco de atenção no utente, com impacto
nos resultados, na qualidade e segurança dos cuidados, e na satisfação
percebida de todos os intervenientes.
Dotado de ferramentas flexíveis de agendamento e controlo do fluxo
de utentes, a que se alia um sistema de facturação intimamente ligado
à produção clínica, o KHIS promove a produtividade e um adequado
controlo de custos e proveitos.
Permite ainda a gestão integrada de um grupo com várias unidades de
saúde, podendo partilhar (ou não) entre elas as definições e dados de
utentes e profissionais.

Agendamento

Gestão de Utentes
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Agendamento

Gestão Documental

Gestão de agendas flexível, com ferramenta ágil de agendamento
de consultas, exames e tratamentos.

Focada no utente, permite importar, catalogar e associar documentos electrónicos ao respetivo processo administrativo ou clínico.

• Visão imediata das disponibilidades e afluência

• Catalogação com base em meta-dados configuráveis

• Sugestão do profissional mais disponível

• Associação ao utente e episódio

• Marcação extra vagas

• Visualização “inline” dos formatos mais comuns (ex. pdf, jpeg)

• Definição dos horários de atendimento e dos períodos de indisponibilidade
• Duração configurável por tipo de acto, profissional, especialidade, etc.

Gestão de Utentes
Informação completa sobre o utente para um atendimento personalizado e de qualidade.
• Ficha do utente com múltiplas moradas e contactos, composição
do agregado familiar, seguros e subsistemas de saúde
• Pesquisa avançada (tipo Google)
• Campos obrigatórios e alertas para o seu preenchimento
• Controlo permanente sobre o percurso do utente na unidade de saúde
• Emissão de avisos e convocatórias por meios electrónicos

Processo Clínico

Faturação
A faturação reflete, de forma automática, os actos e consumos
diretamente imputados no processo de prestação de cuidados,
para um controlo total da geração de receita.
• Definição de múltiplas tabelas de preço
• Emissão dos documentos de faturação a utentes e entidades
responsáveis
• Pagamentos parciais e de múltiplas facturas em abertos
• Controlo de pagamentos e de contas correntes, com alertas
• Faturação certificada pela Autoridade Tributária.

Honorários
Pagamento de honorários facilitado, com cálculo automático a
partir dos actos associados a cada profissional.

Centrado no paciente, permite uma visão 360º da informação. Partilhado e acessível por toda a equipa assistencial,
fomenta a continuidade, segurança e qualidade dos cuidados.

• Definição de regras de cálculo

• Resumo clínico estruturado (alergias, medicações, problemas,
etc.), para uma rápida compreensão da situação de saúde

• Detalhe dos actos considerados, para um total controlo pelo
profissional

• História de saúde, com navegação numa linha cronológica de
eventos e a um clique dos documentos e informação detalhada
• Segurança no acesso, controlado por utilizador e respectivo perfíl

Registos Médicos e de Enfermagem
O profissional de saúde regista, de forma fácil, toda a informação
associada a observações, avaliações e intervenções realizadas
em cada episódio assistencial.
• Registos médicos e de enfermagem de forma livre ou estruturada
• Registo orientado ao problema (ex. SOAP)

• Emissão das folhas de pagamento por profissional

Stocks
A faturação reflete, de forma automática, os actos e consumos
diretamente imputados no processo de prestação de cuidados,
para um controlo total da geração de receita.
• Armazéns centrais e armazéns avançados
• Afectação dos stocks pelos consumos associados aos actos
• Controlo de lotes e prazos de validade, com alertas
• Reaprovisionamento

• Vocabulários e codificações normalizadas (ex. ICD9/10, ICPC2, ICNP)

Reporting e Controlo de Gestão

• Integração imediata no Processo Clínico, com definição de atributos de partilha ou confidencialidade

Pagamento de honorários facilitado, com cálculo automático a
partir dos actos associados a cada profissional.

Prescrição Electrónica de Medicamentos
Pensada e desenhada para um uso intuitivo e uma emissão
rápida e rigorosa das prescrições, de acordo com as regras e normas técnicas oficiais.
• Prescrição certificada pelo Ministério da Saúde

• Painel de bordo do gestor (actividade, ocupação, receita, tempos
médios)
• Relatórios e estatísticas de gestão administrativa e clínica
• Possibilidade de exportação para Excel
• Gestão de políticas de acesso aos relatórios por perfíl de utilizador

• Pesquisa rápida do medicamento pretendido, por DCI ou nome
comercial
• Alertas para alergias ou reações adversas do paciente
• Alertas para interações medicamentosas
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Hospitals

O KHIS é uma solução abrangente, que contribui para a qualidade e segurança dos cuidados hospitalares e um planeamento e controlo total sobre os
recursos materiais e humanos disponíveis.
Através do fluxo e partilha controlada de informação, promove a cooperação
entre equipas de profissionais, colocando o foco no utente, com impacto nos
resultados e na satisfação percebida de todos os intervenientes.
O KHIS permite ainda a gestão integrada de um grupo com várias unidades
de saúde, permitindo o fluxo de utentes e continuidade de cuidados e serviços
entre elas.

Agendamento

Gestão de Utentes

Gestão de agendas de profissionais, espaços e equipamentos,
permitindo uma efetiva gestão de recursos no planeamento de
atividade.

Informação completa sobre o utente para um atendimento personalizado e de qualidade.

• Gestão de listas de espera

• Ficha do utente com múltiplas moradas e contactos, composição do agregado familiar, seguros e subsistemas de saúde

• Visão imediata das disponibilidades e afluência

• Pesquisa avançada (tipo Google)

• Definição dos períodos de disponibilidade / indisponibilidade por
recurso

• Campos obrigatórios e alertas para o seu preenchimento

• Duração configurável por tipo de ato, tipo de recurso, especialidade, etc.
• Marcação ad hoc ou a partir de lista de espera
• Reagendamento individual ou em bloco
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• Controlo permanente sobre o percurso do utente na unidade de
saúde
• Emissão de avisos e convocatórias por meios electrónicos

Processo Clínico

Bloco operatório

Centrado no paciente, agrega os registo de todos os profissionais
e é transversal a todos os contexto hospitalares. Partilhado e
acessível por toda a equipa assistencial, fomenta a continuidade,
segurança e qualidade dos cuidados.

Planeamento e controlo de todo o ciclo cirúrgico, para uma maior
eficiância na utilização da capacidade e recursos disponíveis.

• Resumo clínico estruturado (alergias, medicações, problemas,
etc.), para uma rápida compreensão da situação de saúde
• História de saúde, com navegação numa linha cronológica de
eventos e a um clique de documentos e informação detalhada
• Segurança no acesso, controlado por um utilizador e respetivo perfíl

• Planeamento da ocupação das diferentes salas de bloco
• Proposta cirúrgica e preparação para a cirurgia (equipas e
recursos)
• Controlo de todo o processo cirurgico, desde a consulta précirúrgica até à alta
• Integração com o internamento, para o adequado planeamento
de enfermagem
• Registos operatórios e perioperatórios

Registos Médicos e de Enfermagem
O profissional de saúde regista, de forma fácil, toda a informação
associada a observações, avaliações e intervenções realizadas em
cada episódio.
• Registos médicos e de enfermagem de forma livre ou estruturada
• Vocabulários e codificações normalizadas (ex. ICD9/10, ICPC2, ICNP)

• Check-lists para uma maior segurança e qualidade

Faturação
A faturação reflete, de forma automática, todos os atos e consumos
diretamente imputados no decorrer da prestação de serviços de
saúde, para um controlo total sobre o processo de geração de receita.

• Integração imediata no Processo Clínico, com definição de atributos de partilha ou confidencialidade

• Definição de múltiplas tabelas de preço

Ambulatório

• Pagamentos parciais e de múltipas faturas em aberto

Gestão de todo o fluxo de utentes em consultas, exames e tratamentos em ambulatório, facilitando o atendimento e aumentando
a produtividade.

• Controlo de pagamentos e de contas correntes, com alertas

• Controlo do percurso do utente, com alertas para tempos de
espera excessivos

Honorários

• Atendimento administrativo apoiado por alertas e listas de tarefas automaticamente atribuídas, para que nada fique esquecido
• Fluxo de informação e tarefas entre profissionais de saúde
(médicos, enfermeiros, técnicos) eliminando circuitos de papel

• Emissão dos codumentos de faturação a utentes e entidades
responsáveis

• Faturação certificada pela Autoridade Tributária

Pagamento de honorários facilitado, com cálculo automático a
partir dos atos associados a cada profissional.
• Definição de regras de cálculo, utilizando índices de valoração
relativa (ex. CNVRAM)
• Honorários de profissionais e equipas
• Emissão das folhas de pagamento pro profissional

Urgência
Para uma melhor avaliação e rápido encaminhamento das situações que não podem esperar.

• Detalhe dos atos considerados, para um total controlo pelo
profissional

• Protocolos de triagem

Farmácia Hospitalar

• Fluxo de atendimento controlado por prioridades, com alertas
para tempos de espera e atendimento superiores ao protocolado

Gestão do fluxo de medicamentos e consumíveis entre os serviços farmacêuticos e os serviços assistenciais.

• Processo colaborativo de prestação de cuidados

• Recepção e validação das prescrições e preparação da sua

• Articulação com os restantes contextos hospitalares e serviços
de apoio

dispensa
• Alertas para interações medicamentosas
• Armazéns centrais avançados

Internamento

• Afectação dos stocks pelos consumos associados aos atos

Gestão da ocupação e planeamento das atividades das equipas
assistenciais a doentes internados.

• Controlo de lotes e prazos de validade, com alertas

• Gestão de listas de espera e pré-reserva de ocupação
• Planeamento e gestão da ocupação de camas

• Reaprovisionamento

Reporting e Controlo de Gestão

• Prescrição medicamentosa e nutricional

Um painel de indicadores operacionais fornece, no momento, o
estado da atividade e da receita gerada, alertando para desvios
nos padrões de produtividade e qualidade de atendimento.

• Planeamento e registo das intervenções de enfermagem

• Painel de bordo do gestor (global e sectorial)

• Articulação com outros contextos hospitalares para a transferência de doentes

• Possibilidade de exportação para Excel

• Processo de prestação de cuidados colaborativo

• Relatórios e estatísticas de gestão administrativa, financeira e clínica
• Gestão de políticas de acesso aos relatórios por perfíl de utilizador
SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
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KHIS MFR
Solução integrada para Medicina Física e Reabilitação, direcionada para
clínicas especializadas nesta valência ou para unidades integradas em hospitais e clínicas polivalentes.
Assegura o acompanhamento clínico dos ciclos de tratamento, possibilitando
ao fisiatra o registo da evolução e a prescrição dos meios de terapia e reabilitação a aplicar.
Uma ferramenta intuitiva mas poderosa de planeamento que permite a
marcação em bloco do conjunto de sessões de tratamento.
Em sequência, os terapeutas facilmente visualizam e controlam a sua lista de
trabalho diária, com as acções e meios terapêuticos associados a cada paciente.
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Agendamento

Processo Clínico

Especialmente preparado para as especificidades de MFR, disponibiliza uma ferramenta intuitiva mas poderosa de planeamento
da actividade dos terapeutas.

Centrado no paciente, agrega os registos de todos os profissionais intervenientes no processo terapêutico.

• A partir da requisição ou plano terapêutico, permite a marcação
em bloco do conjunto de sessões de tratamento.
• Possibilidade de definir a frequência semanal
• Marcação de grupo de utentes em simultâneo para o mesmo
terapeuta
• Reagendamento e reescalonamento de sessões
• Suspensão e retoma do plano de tratamento

Plano de Tratamentos
A ferramenta de prescrição de MFR permite transmitir à equipa
terapêutica todo o detalhe dos meios físicos a aplicar em cada
sessão do ciclo de tratamento.

• Registo das consultas de Fisiatria e das notas e prescrições do
Fisiatra
• Registo das notas de evolução dos terapeutas,
• Partilha de registos, de forma controlada, pela equipa terapêutica
• Integração no processo clínico global do utente

Faturação
O processo de faturação está directamente ligado ao processo de
tratamento.
• Emissão de factura por sessão ou por ciclo de tratamento
• Inclusão automática de actos ou consumos extra, de acordo com
os registos dos terapeutas

• Indicação do número de sessões e da sua frequência
• Lista de intervenções a efectuar em cada sessão com indicações
complementares
• Possibilidade de o terapeuta registar acções adicionais em cada sessão
• Possibilidade de alterar o plano terapêutico de acordo com a
evolução do paciente
• Registo de presenças e faltas do utente

Planeamento de tratamentos e agendamento das sessões de fisioterapia

SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
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KHIS Sinistralidade
Vocacinado para prestadores integrados em redes de tratamento e reabilitação de acidentados, permite a gestão dos períodos de incapacidade e dos
tratamentos efectuados quer na própria unidade de saúde, quer em outro
prestadores da rede.
Proporciona a desmaterialização do papel nos processos de acidentes
(trabalho, viação, desportivos, etc.) em todo o percurso de atendimento do
sinistrado na unidade de saúde, assegurando os fluxos de comunicação e
autorização com a entidade seguradora.
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Gestão de Processos de Sinistro

Registos dos Profissionais de Saúde

O módulo de Sinistralidade permite gerir toda a informação e
fluxo documental associado a processos de acidentes (de trabalho, de viação, desportivos ou outros) ao longo do ciclo de trata-

O profissional de saúde regista, de forma fácil, toda a informação
associada a observações, avaliações, prescrições e intervenções
realizadas em cada episódio assistencial.

mento e reabilitação do sinistrado.

• Visão sumária do estado clínico do sinistrado, congregando
todas as especialidades que o acompanham, para uma rápida
avaliação da sua situação global

• Registo dos dados do sinistro, sinistrado, segurado e seguradora
• Validação online da apólice de seguro (caso a seguradora disponibilize o serviço)
• Anexação da participação e outros documentos ao processo
• Emissão de todos os boletins e declarações de estado do sinistrado, para a seguradora e entidade patronal, ao longo do ciclo
de tratamento e reabilitação
• Transferência do sinistrado para outra entidade

Processo de Tratamento e Reabilitação
Desde a consulta de avaliação inicial do sinistrado até à sua alta
ou transferência, são registados todos os episódios de tratamento e reabilitação efectuados.
• Consultas de especialidade e tratamentos de enfermagem em
ambulatório
• Prescrição e dispensa de medicamentos e ajudas técnicas em
ambulatório
• Exames complementares de diagnóstico
• Internamento e Cirurgia (em complemento do pacote KHIS Hospitals)
• Medicina Física e Reabilitação (com a inclusão do módulo KHIS MFR)

Gestão de Incapacidades e Avaliação de Dano
Ao longo do processo de tratamento são registadas os períodos e
situações de incapacidade atribuídos ao sinistrado, bem como o
coeficiente de incapacidade final prevista.
• Gestão da atribuição de situações de incapacidade temporária e
absoluta e transição para a situação de não incapacidade até à alta

• Registos médicos, de enfermagem e de outros profissionais, de
forma colaborativa e adaptada aos processos de sinistralidade
• Integração imediata no Processo Clínico, com definição de
atributos de partilha ou confidencialidade relativamente à seguradora

Faturação
A faturação reflete, de forma automática, os actos e consumos
directamente imputados no processo de prestação de cuidados,
para um controlo total dos actos e tratamentos cobertos pela
seguradora.
• Definição de avenças, com tratamentos incluídos e excluídos
• Emissão dos documentos de faturação à entidade seguradora
• Pagamentos parciais e de múltiplas facturas em abertos
• Controlo de pagamentos e de contas correntes, com alertas
• Facturação certificada pela Autoridade Tributária.

Relatórios e Estatísticas
O módulo engloba um conjunto de relatórios e mapas estatísticos específicos para esta linha de actividade assistencial.
• Relatórios e estatísticas de gestão administrativa e clínica
• Informação sobre a prestação por especialidade e profissional
• Relatórios de controlo da produção com as seguradoras
• Possibilidade de exportação para Excel
• Gestão de políticas de acesso aos relatórios por perfíl de utilizador

• Previsão de incapacidade futura e período total de incapacidade,
considerando o contributo das múltiplas especialidades clínicas
que seguem o sinistrado
• Consulta de avaliação de dano, com apoio ao médico na atribuição
e cálculo da incapacidade final, de acordo com a legislação em vigor

SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
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KHIS Saúde Ocupacional
Este módulo complementa o KHIS Clinics ou o KHIS Hospitals com toda a
funcionalidade necessária a entidades que exercem actividade na área da
Saúde Ocupacional.
Seja um departamento interno de uma empresa, que actua no universo
dos seus colaboradores, seja uma entidade acreditada que presta serviços
externos a um conjunto de entidades empregadoras, suas clientes, o KHIS
Saúde Ocupacional dá resposta às suas necessidades operacionais e de
gestão de informação clínica e administrativa.
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Empresas e colaboradores

Exames e Fichas de Aptidão

Este módulo permite gerir toda a informação associada a entidades empregadoras e respectivos colaboradores, que são objecto
de prestação de serviços de Saúde Ocupacional.

O processo de realização de exames é suportado por ferramentas
de apoio aos profissionais de saúde, que proporcionam formas
ágeis e intuitivas de registo da informação necessária à determinação do estado de saúde e aptidão para a função.

• Gestão do universo de entidades empregadoras (empresas ou
outras organizações) a quem a instituição presta serviços de
saúde ocupacional

• Questionários de avaliação do estado de saúde do trabalhador,
adaptados às necessidades e requisitos da Saúde Ocupacional

• Lista de colaboradores por cada entidade empregadora, com
separação por locais de actividade

• Registo de informação de forma colaborativa pelos diferentes profissionais que intervêm no exame (médicos, enfermeiro, técnicos)

• Dados laborais do colaborador, para além dos dados base da
ficha de utente

• Prescrição e requisição de consultas ou exames de diagnóstico
complementares

• Integração com o módulo base de Gestão de Utentes

• Emissão da Ficha de Aptidão, de acordo com o formato e requisitos legais

Planeamento de Exames e Convocatórias
Para um controlo e planeamento atempado dos períodos contratuais e legais de envio dos trabalhadores a exames de saúde
ocupacional, o KHIS proporciona ferramentas que facilitam a elaboração de listas e das convocatórias a enviar.
• Aplicação de regras de filtragem para determinar a elegibilidade
de colaboradores para submissão a exame de saúde / aptidão (de
acordo com a legislação em vigor)
• Elaboração de listas de trabalhadores a submeter a exame num
determinado período, com sugestão de datas, a validar pela entidade empregadora
• Confirmação de datas, agendamento dos exames e emissão de
convocatórias aos trabalhadores (com base nas funcionalidades
de Agendamento intrínsecas ao KHIS)

Relatórios e Estatísticas
O módulo engloba um conjunto de relatórios e mapas estatísticos
específicos para a área de Saúde Ocupacional.
• Relatórios e estatísticas de gestão administrativa e clínica, direccionados à entidade que presta os serviços de Saúde Ocupacional
• Estatísticas de resultados de exames, por diversas dimensões de
análise (demográficas, laborais, patologias, etc.)
• Relatórios para entidades empregadoras e entidades oficiais
• Possibilidade de exportação para Excel
• Gestão de políticas de acesso aos relatórios por perfíl de utilizador

SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
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Sectores
Saúde

Sector
Privado

Indústria

Saúde

Sector
Público

Educação

Saúde

Sector
Social

Clínicas de
Sinistralidade
(Seguradoras)

Medicina Curativa
e Ocupacional
(Medicina do
Trabalho)

Clínicas de
Pequena
Dimensão

Hospitais e
Unidades de
Saúde

Universidades

Instituições de
Solidariedade
Social

Hospitais,
Cuidados
continuados e
Unidades de
Saúde

Seguros

Serviços

Produção
e Serviços

Clínicas e
Hospitais

Assistência Social
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