
Seja bem-vindo 
ao MedicineOne! 
Oferta de 1 ano do Contrato de Utilização. 

Conheça o MedicineOne completo em www.medicineone.net 



Os clientes MedicineOne 
têm vantagens logo de início!

Adira até 15 de agosto e nós oferecemos o 
primeiro ano do Contrato de utilização! 

Exclusivo para novos clientes com encomendas 
efetuadas até  15 de agosto de 2017.  

MedicineOne Hospitalar
No internamento hospitalar o MedicineOne dispo-
nibiliza um mapa de internamento configurável e 
um plano de cuidados que mostra todo o trabalho a 
realizar com cada cliente. A gestão do circuito do 
medicamento, o registo de sinais vitais, balanço 
hídrico, notas clínicas, formulários de avaliação, 
prescrições e consumos, estão também assegura-
dos. No bloco operatório está apto a gerir todos os 
processos de trabalho das fases pré, intra e pós 
operatória, ficando a informação de cada episódio 
integrada no processo clínico e logo disponível na 
área do internamento. Como a farmácia tem um 
papel central no suporte a estas áreas, o Medici-
neOne assegura que as necessidades geradas che-
guem à farmácia para posterior preparação dos 
carros, e para que não haja rutura de stock gera 
alertas e notas de encomenda automaticamente. 
Porque nada pode falhar, quando é urgente o Medi-
cineOne tem incorporado o sistema de triagem mais 
usado mundialmente, o sistema de Manchester. 

MedicineOne Cuidados Primários
O processo clínico do MedicineOne cobre todas as 
áreas e os seus mecanismos inteligentes permitem 
ao médico tomar as melhores decisões e a nunca 
se esquecer de uma atividade. Na área administra-
tiva e financeira nada foi esquecido e todos os pro-
cessos foram alvo de grande atenção. Como o 
médico não trabalha sozinho, o MedicineOne 
assegura um trabalho de equipa eficaz com todos 
os outros profissionais. 

MedicineOne Saúde Ocupacional
A saúde ocupacional tem necessidades muito pró-
prias. Por isso construímos de raiz mecanismos 
adequados a esta atividade, capazes de gerir todo 
o processo de convocatórias, do exame médico, o 
ciclo de vida das FAM e  a produção do relatório 
anual de atividade. A área de higiene e segurança 
não foi esquecida, a gestão de auditorias, ergono-
mia, formações e outras atividades, são cobertas 
pelo MedicineOne.

MedicineOne Cuidados Continuados
A gestão de processos de trabalho de interna-
mento é um grande desafio. O MedicineOne dispo-
nibiliza um mapa de internamento configurável e 
um plano de cuidados que mostra o trabalho a rea-
lizar com cada utente. A gestão do circuito do me-
dicamento, o registo de sinais vitais, balanço hí-
drico, notas clínicas, formulários de avaliação, 
prescrições e consumos é assegurada pelo Medici-
neOne. Faça a gestão dos cuidados baseando-se 
num Plano Individual Integrado multidisciplinar e 
flexível. Beneficie dos automatismos específicos 
para a área administrativa e de faturação que con-
cebemos para estas unidades.

Para adesões e mais informações
T (+351) 963 099 846
T (+351) 253 250 340

www.megatronica.com
empresas@megatronica.com


