IMPROVING CARE

Elektronische
toedienregistratie
voor de
thuiszorg
Medimo, de standaard in elektronische
voorschrijfsystemen en toedienregistratie, kan
koppelen met alle Apotheek InformatieSystemen
(AIS). Hierdoor is elektronische toedienregistratie
mogelijk, samen met alle andere functies van
Medimo. De (thuis)zorgmedewerker beschikt
over een actuele medicatielijst en kan de
medicatiegiften digitaal registreren.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
De zorgmedewerker heeft toegang tot de
actuele medicatielijst.
Medicatiegiften kunnen digitaal worden
geregistreerd.
Eenvoudig medicatie digitaal bestellen.
Uitgebreide mogelijkheden voor dubbele
controle van risicovolle medicatie, ook op
afstand.
Integratie met elk ECD of EPD.
Digitale koppeling met trombosediensten.
De huisarts en apotheek werken in hun
eigen zorgsysteem.
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