Χαρακτηριστικά MyHealthAngels
Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες που σου προσφέρει το MyHealthAngels
συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:


Κλινικός Φάκελος Υγείας (CHR - Clinical Health Record) για την ορθή οργάνωση του Ιατρείου σου,
με την παροχή του πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου Κλινικού Φακέλου Υγείας: Πλήρης και
εύκολος στη χρήση, για γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων για το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ασθενή..
o

παρέχει υπηρεσίες όπως: διαγνώσεις, επισκέψεις, ιατρικές σημειώσεις, μετρήσεις,
ιστορικό, ραντεβού, φάρμακα, παραπεμπτικά, περιστατικά, επεμβάσεις, κ. ά.

o

Γρήγορη και ασφαλή αποθήκευση με δυνατότητα ανάκλησης των δεδομένων, άρα κέρδος
χρόνου στην αναζήτηση και συμπλήρωση στοιχείων.

o

δυνατότητα αξιοποίησης των υπαρχόντων δεδομένων σου με την μεταφορά τους στο
MyHealthAngels, ώστε έτσι να μην χαθεί λεπτό λειτουργίας από το Ιατρείο.



Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας (PHR -Personal Health Record) για την διαχείριση των προσωπικών
ιατρικών δεδομένων των ασθενών σου. Μία νέα Υπηρεσία προς τον Ασθενή Σου!



Ψηφιακός Διαμοιρασμός ιατρικών δεδομένων μεταξύ εσού και των ασθενών σου. Με αυτόν τον
τρόπο δημιουργείται διαδραστικότητα και βελτιώνεται η σχέση Ιατρού Ασθενή



Διαχείριση Διαγνώσεων, με βάση την διεθνή κωδικοποίηση διαγνώσεων ICD-10.



Σύνδεση με την e-συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Εσύ ο ιατρός, συνταγογραφείς μόνο σε ένα
σύστημα!



Αποτελεσματική διαχείριση των Ραντεβού σου με τους Ασθενείς, με πανοραμική επίβλεψη.



Διαχείριση των Επισκέψεων των Ασθενών σου.



Ευέλικτες Ιατρικές Σημειώσεις με δυνατότητα εκτύπωσης.



Ολοκληρωμένη Διαχείριση λειτουργικού Ιατρικού Ιστορικού.



Διαχείριση Αλλεργιών των ασθενών σου με δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης.



Αυτόματη κοινοποίηση προς εσένα τον Ιατρό, για τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Ασθενή σου,
με αυτόματη ειδοποίηση.
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Δυνατότητα τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να ενημερώνουν αυτόματα τους κλινικούς
σου φακέλους, αλλά και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας των Ασθενών σου (σε συνεργαζόμενους
φορείς υγείας).



Διαχείριση Επεμβάσεων των Ασθενών σου, με δυνατότητα καταχώρισης οποιουδήποτε τύπου
επέμβασης. Όλοι οι τύποι επεμβάσεων είναι αποθηκευμένοι στην εφαρμογή και δεν έχεις παρά να
επιλέξεις τον τύπο επέμβασης που θες να καταχωρήσεις.



Διαχείριση Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, που μεταφέρονται και αυτόματα σε σένα.



Διαχείριση Μετρήσεων, με όλες τις βασικές μετρήσεις (όπως το ύψος, το βάρος, ο σφυγμός, η
πίεση αίματος κ.ά.), διαθέσιμες.



Διαχείριση Λίστας Φαρμάκων (φαρμακευτικής αγωγής) που χορηγήθηκαν στον ασθενή σου με
βάση την κωδικοποίηση του Ε.Ο.Φ.



Διαχείριση Παραπεμπτικών Εξετάσεων, και εκτύπωση τους.



Διαχείριση όλων των Ιατρικών Εγγράφων και Αρχείων του Ασθενή σου.



Ασφάλεια, κατά την μεταφορά και την αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων σου. Οι λογαριασμοί
όπως και οι κινήσεις καταγράφονται και αποθηκεύονται με πανίσχυρους κρυπτογραφικούς
αλγόριθμους, ώστε κάθε λογαριασμός και κίνηση ξεχωριστά να έχουν την μέγιστη ασφάλεια.



Παρέχεται σαν υπηρεσία από το διαδίκτυο, χωρίς εγκαταστάσεις. Εσύ ο Ιατρός, το χρησιμοποιείς
από όλες τις συσκευές που έχεις.



Συνεχείς και αυτόματες ενημερώσεις του συστήματος, που είναι άμεσα διαθέσιμες σε Εσένα (4
φορές το χρόνο).



Το σύστημα είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και είναι πάντοτε ενημερωμένο σε όλο το φάσμα
των Ελληνικών και διεθνών ιατρικών κωδικοποιήσεων (πχ ICD-10).
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