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Para consultórios ou clínicas com mais de um médico utilizando o HiDoctor®, o

software oferece uma funcionalidade para facilitar a rotina de atendimentos. É possível

configurar permissão entre os usuários para que a ficha de dados pessoais de um

paciente possa ser importada da base de um médico para a base de outro, bem como

para que dados do prontuário desse paciente possam ser consultados pelo outro

médico.

Essa funcionalidade é particularmente útil para consultórios com diferentes médicos de

uma mesma especialidade, em que os pacientes podem consultar com médicos

diferentes de acordo com a disponibilidade da agenda, pois a ficha pode ser importada

facilmente de uma base para outra, sem que a secretária precise criar novo cadastro do

paciente, bem como o médico realizando o atendimento pode consultar o histórico das

consultas anteriores do paciente realizadas por outros médicos da clínica. Também

pode ser útil para clínica com especialidades complementares, em que os pacientes se

consultam com mais de um médico para atender diferentes necessidades.



Para utilizar as funcionalidades de importação de ficha e consulta de prontuário, basta

realizar algumas configurações no HiDoctor®. É necessário, por exemplo, que os

médicos em questão utilizem o programa na mesma rede local e possuam login na base

um do outro, idêntico aos logins utilizados nas suas próprias bases.

Para que a secretária tenha permissão de fazer a importação da ficha de dados pessoais

de uma base para outra, ela também deve possuir login em ambas as bases.

Além disso, as devidas permissões devem ser dadas ao usuário no momento de criar o

login, para que eles possam consultar os prontuários.

Uma vez feitas as configurações, são habilitados botões na busca por pacientes tanto

para realizar a importação, como para buscar e consultar prontuários. Para ver o passo-

a-passo com todos os detalhes sobre a utilização do compartilhamento de prontuários

no HiDoctor®, acesse o tutorial completo através do botão abaixo:

Ver tutorial

Quer acompanhar todas as dicas sobre a utilização do HiDoctor® no dia-a-dia do seu

consultório? Curta nossa página "HiDoctor® na Prática" no Facebook:
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