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5 vantagens em utilizar um software de
prontuário eletrônico

Médicos independentes com consultório médico próprio sabem como é importante ter as

ferramentas certas para fornecer o melhor atendimento aos pacientes e alcançar o máximo

de produtividade. O sucesso do consultório depende de uma excelente gestão, e em meio a

consultas e tarefas administrativas, sem o uso da tecnologia esse objetivo se torna difícil

de alcançar.

Dentre as ferramentas importantes para o bom funcionamento do

consultório, o software de prontuário eletrônico com certeza merece

destaque.

De acordo com uma pesquisa da Gartner, “a transformação do atendimento (mudando a

forma como o atendimento é prestado e rastreando as mudanças) confere o maior

benefício, mas exige o maior investimento em dados, tecnologia, liderança e mudança de

processo, e requer um conjunto completo de funções no software médico.”

A seguir separamos algumas vantagens dos sistemas de prontuário eletrônico para ajudá-

lo a descobrir se esta ferramenta é uma em que seu consultório deve investir.

https://blog.hidoctor.com.br/p/1383463/software+medico+aumenta+produtividade+consultorio.htm
https://www.gartner.com/en/documents/3572620
https://blog.hidoctor.com.br/p/1339193/prontuario+eletronico+pep.htm


5 vantagens do software de prontuário eletrônico para
consultórios independentes
O mesmo relatório da Gartner observa que as vantagens do software de prontuário

eletrônico dependem muito de a quem você se refere. Em outras palavras: as vantagens do

software serão diferentes para médicos independentes, pacientes, hospitais e grandes

organizações de saúde.

Para ajudar a eliminar a confusão, o relatório apresentou “categorias de benefícios do

software de prontuário eletrônico” – cinco das quais se aplicam diretamente a

consultórios independentes.

Embora o tempo e o esforço que os usuários têm de investir antes de perceber esses

benefícios sejam diferentes, as vantagens do software médico são claras.

Confira as categorias de benefícios dos sistemas de prontuário eletrônico para

consultórios independentes:

1. Trabalho reduzido

Revisão mais rápida dos dados do paciente

Menos tempo gasto ligando ou enviando lembretes de compromissos por e-

mail

Documentação mais fácil usando modelos prontos e formulários

personalizados

2. Consumo de recursos minimizado

Menos formulários em papel, menor necessidade de imprimir cópias físicas

Menos pedidos de laboratório duplicados ou desnecessários

Gerenciamento de prescrições mais fácil

3. Melhor atendimento

Tempo mais rápido para o tratamento

Melhor gestão de medicamentos

Diagnósticos mais cedo e melhores

https://blog.hidoctor.com.br/p/1351343/independencia+na+pratica+medica.htm
https://blog.hidoctor.com.br/p/software-medico/1326838/voce+sabe+quais+as+vantagens+do+prontuario+eletronico.htm


4. Coleta e análise de dados mais fáceis

Criação de relatórios mais rápida

Visão mais completa das tendências de dados

Controle financeiro

5. Mais eficiência organizacional

Melhor colaboração entre parceiros e outros médicos

Faturamento mais fácil

Risco reduzido de erros devido à melhor documentação

Quando estiver pronto para mudar para um software de prontuário eletrônico que lhe

ofereça todas essas vantagens, conheça o HiDoctor®. Com ferramentas completas, você

poderá oferecer a melhor experiência aos pacientes, alcançar eficiência na gestão e assim

maximizar seus resultados.

O HiDoctor® é a única plataforma médica completa para seu consultório e o software

mais utilizado por médicos e clínicas no Brasil. A Centralx® conta com mais de 30 anos
de experiência no desenvolvimento de tecnologias para a área médica.
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