Star Storage

Managementul modern al
serviciilor medicale
Redefinim modul în care furnizorii de servicii medicale
lucrează, colaborează pe dosarele medicale și
se conectează cu pacienții

status-online.com

Integrat cu Skype for Business pentru
servicii de telemedicină

Star Storage

O soluție medicală completă ce
adresează nevoi reale.
STATUS este o soluție pentru gestionarea dosarelor virtuale de
sănătate și colaborarea cu pacienții, oferind doctorilor și furnizorilor
de soluții medicale o modalitate mai bună de a interacționa cu
01.

pacienții într-un mediu sigur și prietenos.

CE ESTE STATUS ?

POZIȚIONARE
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Hub-ul doctorilor și pacienților
Redefinim modul în care furnizorii de servicii
medicale lucrează și colaborează pe dosarele
medicale și se conectează cu pacienții lor.

Gestionarea înregistrărilor medicale în format
electronic și păstrarea lor pe termen
îndelungat
O locație sigură pentru stocarea înregistrărilor
medicale cu excelente capabilități pentru
păstrarea acestora pe termen lung (retenție
controlată și distrugere digitală).

Servicii medicale centrate pe pacient
Acces rapid și ușor pentru medici la fișele
medicale ale pacienților și la istoricul acestora,
incluzând evoluția medicală a familiei, atât
pentru pacienți, cât și pentru doctori.

Servicii medicale digitale
Ajutam afacerea ta în domeniul medical să
prospere într-o lume digitală în continuă
transformare. Trateză mai mulți pacienți,
recuperează-ți mai rapid investiția și fii
permanent înaintea schimbării.

Servicii medicale conectate
Pacienții pot obține rezultatele de laborator,
imagini medicale, pot accesa istoricul
înregistrărilor și al medicației dintr-o listă în
permanentă creștere de aplicații medicale,
echipamente de imagistică și laborator,
precum și software pentru farmacii.

Servicii medicale mobile livrate din Cloud
Tehnologii puternice disponibile in Cloud
sau instalate la sediul tău, servicii de nivel
global construite pentru scalabilitate – toate
accesibile de pe PC-ul, tableta sau telefonul
tău mobil.

02.

NEVOILE CLIENȚILOR

Ca pacient ai nevoie de un loc sigur, întotdeauna disponibil online și conectat cu dispozitivele
tale mobile, pentru a accesa dosarul tău de sănătate și pentru a defini și urmări medicația.
Ca furnizor de servicii medicale trebuie să asiguri pacienților tăi rezultatele testelor de laborator,
rapoarte medicale, date de analiză imagistică, etc. De asemenea, ai nevoie să furnizezi datele
asociate dosarelor de daună către asiguratorul de sănătate.
Ca asigurator de sănătate trebuie să le furnizezi clienților informații exacte despre dosarele de
daune medicale, să oferi pachete de asigurări personalizate bazate pe istoricul medical și să
analizezi rapid dosarele de daună primite de la furnizorii de servicii medicale pentru returnarea
în cel mai scurt timp a sumelor solicitate.
Ca doctor ai nevoie de acces rapid și intuitiv la informațiile medicale ale pacienților, ceea ce îți va
permite să înregistrezi informații despre pacient chiar și în timpul consultului.
03.

ARHITECTURA PRODUSULUI
Introducere de informații

Acces la informații

HIS (Sisteme de
informații ale unităților
medicale)
PACS (Sisteme de
comunicare și arhivare
a imagisticii medicale)
Echipamente și
dispozitive medicale

Pacienți
Acces la dosarul medical
virtual, gestionarea profilului
medical, căutarea celor mai
buni medici, posibilitatea de a
interacționa cu ei într-un
mod securizat și administrabil
și de a evalua calitatea
serviciilor medicale.

Doctori, personal medical
Vizualizarea consultațiilor și
actualizarea fișelor virtuale
ale pacienților (fotografii
pacient, note audio, text).
Promovarea proprie și
primirea de evaluări de la
pacienți pentru serviciile
prestate.

Doctori, personal
medical

Companii de asigurări de
sănătate
Primirea în siguranță a
informațiilor asociate cererilor
de despăgubiri de la furnizorii
de servicii medicale pentru
rambursare rapidă. Livrarea
unor servicii de calitate către
clienți pentru creșterea
loialității acestora și crearea
unor fluxuri noi de venituri.

Furnizori de servicii
medicale
Modalitatea simplă și sigură
pentru distribuirea către
pacienți a datelor medicale și
de furnizarea informațiilor
legate despăgubiri solicitate
de companiile de asigurări.

Pacienți

Dispozitive medicale
mobile

Aplicația ta pentru managementul modern al serviciilor medicale
În locația clientului
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La cerere

Star Storage

Unifică, stochează și susține
colaborarea securizată a
informațiilor medicale.
Adună în același loc doctori, pacienți și furnizori de
servicii medicale centrați pe înregistrările medicale,
istoricul și colaborarea cu pacienții, pentru furnizarea
01.
DIFERENȚIATORI
UNICI

unor servicii medicale mai bune.
Certificare Hitachi Content Platform
Integrare deplină, folosind caracteristici HCP
unice (ex. Protecția datelor, metadate,
retenție, multi-tenancy și namespaces).

DE CE STATUS ?

Interfață utilizator pentru diferite roluri, gata
de utilizare
Datorită caracteristicilor flexibile de
administrare a datelor, aplicația poate absorbi,
arhiva și utiliza orice document, chiar și fără
nicio clasificare, încă din prima zi de utilizare.

pag. 04

Configurabilă, ușor de ajustat la cerința
clientului
Pentru că orice client este unic, STATUS are un
design flexibil și modular ce asigură adaptarea
ușoară la orice cerință, cu timp minim de
implementare și fără scriere de cod.
Construit pe standarde deschise pentru
integrare
Folosind standarul deschis (CMIS) conținutul
administrat este accesibil în formate
ne-proprietare din orice sistem existent (HIS /
CIS / EMR / etc.) sau dispozitiv mobil.
Prețuri competitive
Prețuri competitive în raport cu platformele
EMR tradiționale.
Construit pentru o lume mobilă
Prin folosirea de standarde deschise precum
Content Management Interoperability Services
(CMIS) conținutul administrat este accesibil în
format non–proprietar, de pe orice echipament
mobil.

Pe baza propriilor aplicații mobile disponibile
pe iOS și Android, utilizatorii au posibilitatea să
vizualizeze cu ușurință conţinutul, folosind o
varietate de echipamente precum laptop-uri,
tablete și telefoane inteligente.
Gata pentru Cloud
Proiectat pentru Cloud și furnizorii SaaS cu
funcţionalități de multi-tenancy.
Scanarea documentelor cu OCR inclus
Aplicație profesională de scanare inclusă
(StarCapture Desktop) cu OCR nelimitat și
autoantrenare pentru extragerea datelor din
dosarele medicale pe suport de hârtie.
Aplicație inclusă pentru vizualizarea
conținutului înregistrărilor medicale.
Poți să vizualizezi conținutul în format PDF,
imagini scanate și documente medicale direct
din interfața de utilizator a aplicației. Aceasta
este accesibilă din Internet și optimizată
pentru vizualizarea imaginilor mari.
Colecții de înregistrări medicale electronice
Abilitatea de a defini seturi de informații
medicale bazate pe cerințe specifice (partajare
cu familia și prietenii, solicitarea unei a doua
opinii), cu facilități avansate de partajare (în
interiorul sau exteriorul organizației),
păstrând în același timp controlul și
guvernanța asupra datelor medicale
(conținutul nu părăsește locul de stocare,
accesul limitat în timp).

Stochează și
partajează dosarele
medicale

Parametrii și perspective
Monitorizarea parametrilor medicali cu diagrame grafice
ale evoluției și istoricului; Abilitatea de a defini seturi
specifice de parametrii medicali care să fie monitorizați
integrat, pentru o analiză cât mai cuprinzătoare a stării
de sănătate.
Management medical interactiv
Monitorizarea curentă a medicației, evoluția istorică,
notificări mobile asociate programărilor/ interacţiunilor;
02.

Administrare avansată a înregistrărilor medicale și
păstrarea pe termen lung
Mecanisme avansate pentru definirea și implementarea
regulilor de gesiune a documentelor de afaceri pe baza
nomenclatorului arhivistic, stabilirea duratei de păstrare,
gestionarea fişierelor pe întreg ciclul de viață și
distrugerea acestora, dacă e necesar;
Automatizarea politicilor de păstrare și asigurarea
respectării dispozițiilor legale și a regulamentelor din
industrie.
Integrarea cu Microsoft Skype for Business pentru
servicii de telemedicină.

MODELE DE LIVRARE
(LICENȚIERE)

03.

Folosește în propria locație
Utilizează infrastructura din propria locație (On Premises) pentru a-ți construi propriul Cloud
Privat; poți face mai multe cu mai puține resurse IT folosind soluția noastră de nivel enterprise ce
are capacități avansate de interacțiune cu pacienții, cu impact direct asupra creșterii satisfacției
pacienților și implicit a veniturilor.
Folosește în Cloud
Evită costurile inițiale ale dotărilor hardware și software, precum și ale mentenanței IT. STATUS îți
permite să îți dezvolți ușor afacerea, oferindu-ți posibilitatea de a adăuga rapid locații și furnizori
de servicii de sănătate pe o platformă Cloud unificată. Alege livrarea serviciilor din cloud-ul local
prin centrul nostru de date StarVault sau accesează cloud-ul global, alegând unul din centrele de
date Microsoft Azure.

PIEȚE ȚINTĂ

01.
Doctori / practicieni
medicali
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02.
Pacienți

03.
Personal medical

04.
Furnizori de
servicii medicale

05.
Furnizori de asigurări
medicale

Star Storage

Beneficii pentru pacienți, furnizori
de servicii medicale, companii de
asigurări și sistemul național de
sănătate.
Plecând de la imaginea de ansamblu, am dezvoltat o
soluție completă și puternică, nu doar o simplă
01.
PENTRU
FURNIZORII
MEDICALI ȘI
COMPANIILE DE

BENEFICII STATUS

ASIGURĂRI

aplicație.
Guvernanța informației și păstrarea acesteia pe termen lung
- Istoricul și profilul medical complet al pacienților;
- Stocarea și organizarea datelor provenite din diferite surse (echipamente medicale, aplicații de
sănătate, etc.), cu facilități sporite pentru analiza datelor și statistici;
- Management centralizat la nivelul întregii organizații pentru orice tip de date clinice;
- Respectarea normelor și reglementărilor legale asociate industriei;
- Asigură reguli de retenție a documentelor bazate pe nomenclatorul arhivistic, gestionarea
cliclului de viață a datelor și distrugerea acestora la nevoie.
Siguranța informației medicale
-Locație sigură pentru stocarea informațiilor de sănătate medii de stocare de tip WORM și
posibilitatea de criptare a datelor;
-Accesarea securizată a informației medicale asociată pacienților și posibilitatea de a seta
permisiuni de acces diferențiate pentru doctori, membrii familiei sau furnizorii specializați de
servicii medicale pentru obținerea unei a doua opinii;
-Facilități avansate și sigure de partajare a datelor în afara companiei, păstrând în același timp
controlul acestora – datele nu sunt mutate din locația originală;
-Standarde deschise ce facilitează interoperabilitatea între diferite departamente și instituții.

02.

PENTRU DOCTORI
ȘI PACIENȚI
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Servicii medicale mai bune și conectate
-Medii sigure și ușor de folosit pentru pacienți – colaborarea cu doctorii și partajarea informațiilor
medicale;
-Perspectivă internă de calitate asupra datelor medicale pentru facilitarea procesului de decizie
bazat pe informații cât mai consistente;
-Înregistrarea istoricului medicației și controlul administrării acesteia prin alerte și notificări
(aplicații smartphone, e-mail etc.);
-Monitorizarea nivelului parametrilor medicali ai pacienților și redarea grafică a evoluției
parametrilor în timp.
Centrat pe pacienți
-Acces rapid și prietenos, atât pentru pacienți, cât și pentru doctori, la dosarele și istoricul medical

Acces ușor de pe
orice dispozitiv
mobil

al pacienților, incluzând componente de istoric familial;
-Selectarea celui mai potrivit medic pentru prima sau a doua opinie la solicitarea pacientului, care
poate vedea de asemenea profilul și evaluările cadrelor medicale;
-Pacienții au posibilitatea de a oferi feedback și de a aprecia calitatea serviciilor medicale;
-Aplicație Web și clienți mobili pentru iOS și Android.
03.
PENTRU
ADMINISTRAREA
SISTEMULUI
NAȚIONAL DE
SĂNĂTATE

-O modalitate ușoară de colectare și centralizare a datelor pacienților; un sistem complet de
înregistrare electronică a datelor medicale ale cetățenilor;
-Întregul istoric al documentelor și evenimentelor medicale pentru pacienții înregistrați;
-Sisteme de medicație și recurențe (rețete, monitorizarea tratamentului);
-Interacțiunea cu pacienții și integrarea cu comunitatea, îngrijirea proactivă a întregii populații
mai presus decât tratarea la nivel de individ;
-Managementul stării de sănătate a populației (Population Health Management) – maximizarea
fluxului de cunoaștere despre tratamentul pacienților și factorii ce influențează starea de
sănătate.

04.
PENTRU
AFACEREA TA
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-Decizii medicale mai bune și mai rapide – asigură eficiența clinică și facilitează procesul de
decizie, cu un impact pozitiv asupra calității stării de sănătate a pacienților;
-Îmbunătățirea semnificativă a interacțiunii doctor – pacient; Modalitate profesională și
prietenoasă de interacțiune cu pacienții, folosind o aplicație integrată, centrată pe dosarele
medicale virtuale ale pacienților;
-Pacienți mai sănătoși, permanent conectați și care interacționează cu afacerea ta – Doctorii,
furnizorii de servicii medicale și companiile de asigurări de sănătate sunt acum conectați în timp
real, partajând informația, oferind o a doua opinie și livrând servicii medicale mai bune, chiar și în
absența fizică a pacienților;
-Eliberarea întregii valori clinice și de business a datelor medicale; Alege o soluție proiectată să
asigure succesul afacerii tale în domeniul serviciilor medicale care migrează din ce în ce mai rapid
către digital. Eliberează–ți întregul potențial pentru a putea trata mai mulți pacienți, a recupera
mai rapid investițiile și pentru a fi permanent înaintea schimbării;
-Administrarea fără bătăi de cap a înregistrărilor electronice medicale – O locație sigură și
protejată de stocare a datelor medicale cu facilități excelente de stocare a informației medicale
pe termen lung (retenție, distrugere digitală).
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Produs dezvoltat de Star Storage
Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de

T: +4 021 242 13 96 | F: +4 021 242 13 95

management și protecție a informației pentru organizații publice și private de top. Dezvoltator de

E: products@star-storage.ro

produse proprii, cu peste 16 ani de experiență în domeniu și un portofoliu de peste 500 de clienți

star-storage.ro

de pe 4 continente, cu o puternică expertiză în industrii precum financiar-bancar, telecomunicații,
producție, utilități și administrație publică, compania joacă un rol cheie în parcursul către
transformarea digitală, mobilitate și Cloud a organizațiilor de orice mărime.

