Infografik

Fyra sätt att underlätta
läkarens arbete med
patientdokumentation
Låt läkaren återge patientens historia som
en berättelse.
Klinisk dokumentation som är precis, fullständig
och omedelbart delbar med ett vårdteam är
viktigt för god, övergripande vårdkvalitet och en
sammanhållen vårdkedja. Att låta läkaren återge
patientens historia som en berättelse är ett sätt
att uppnå detta. När läkaren använder rösten
kan han eller hon på ett enkelt och naturligt sätt
beskriva sina observationer och bedömningar,
liksom patientens tillstånd och hur det utvecklats
över tid.

Motivera läkaren med dokumentationslösningar som fungerar
bättre tack vare taligenkänning.
Taligenkänning ger sådana
effektivitetsvinster under hela
arbetsdagen att läkaren inte längre
behöver välja mellan att dokumentera
på rätt sätt och att ge god vård. Den
medicinska dokumentationen sköts
på ett intuitivt sätt inom ramen för
journalsystemet och de befintliga
arbetsflödena. Vårdinrättningarna får
på så sätt snabbare avkastning på sina
investeringar i journalsystem, samtidigt
som det blir lättare för vårdpersonalen
att åstadkomma dokumentation av
den kvalitet som krävs.

Dragon Medical
Direct – en lösning
med 15 000 nöjda
användare
Med Dragons nya
teknik, som bygger
på deep learning och
neurala nätverk, upplevs
taligenkänning i vården
på ett helt nytt sätt.
Tekniken är mer exakt,
snabbare och enklare än
någonsin.
Med hjälp av Nuances
helhetslösningar kan
läkarna sköta dokumentationen på ett nytt sätt
och uppnå fantastiska
resultat. Från projektplanering till genomförande och framgångsrik användning över tid
bidrar Nuances tjänster
och lösningar till att
optimera journalleverantörernas aktiviteter,
förbättra kvaliteten på
dokumentationen och
ge vårdinrättningarna
största möjliga utbyte av
sina e-journalsinvesteringar.
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Erbjud läkaren mer användarvänliga
program.
Med Dragon Medical Direct placerar
läkaren helt enkelt muspekaren där
den dikterade texten ska skrivas in – i
en patientjournal eller i ett annat program.
Taligenkänningen fungerar direkt och
kräver ingen inlärning. Lösningen är snabb
och precis och ”lär sig” hela tiden medan
den används. Funktioner som automatisk
textifyllning, röstkommandon och ordlistor
för flera olika specialiteter bidrar till en
enklare användning och sänker därmed
också tröskeln för att använda e-journaler
och andra medicinska program.

Upptäck Dragon
Medical Direct!
Besök vår hemsida.
www.nuance.se/
healthcare

Hjälp läkaren att registrera medicinsk
information i realtid.
Det är inte bara vårdinrättningar utan också läkare
som måste leva upp till de kvalitetskrav och regler
som omger dokumentationen. I slutänden är det
läkaren som måste kunna uppvisa kvalitet inom
de förväntade tidsramarna, och samtidigt ha
tillräckligt med tid för patienterna. Om vi kan ge
läkaren möjlighet att dokumentera i journalsystem i realtid och på ett intuitivt sätt är det
ett plus. Med en kombination av taligenkänning
och journalföring kan läkaren på ett enkelt och
intuitivt sätt göra den kliniska dokumentationen
snabbare, fullständigare och mer precis.
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