IMPROVING CARE

Medimo
intra- én
extramuraal

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Zorgmedewerkers werken met
één toedienregistratiesysteem,
voor cliënten in de intramurale én
extramurale zorg.

Met Medimo bedient u al uw cliënten, of zij
nu intra- of extramurale zorg ontvangen.
Het medicatiedossier wordt opgebouwd op
basis van informatie uit het elektronisch
voorschrijfsysteem en het apotheeksysteem.
Daarnaast biedt Medimo elektronische
toedienregistratie voor alle devices.
Voor uw zorgmedewerkers maakt het niet uit:
zij hoeven maar één applicatie te gebruiken.

Eén ECD-koppeling om te beheren,
één softwarepakket – wel zo efficiënt.
Medimo koppelt digitaal met alle
trombosediensten in Nederland.
Medimo verbindt proactief alle
betrokken zorgverleners.
Digitaal berichten sturen naar
collega-zorgverleners en medicatie
bijbestellen bij de apotheek met één
druk op de knop.
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