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Um único toque para melhorar
o atendimento ao paciente



Adapte às suas necessidades de negócios

Adicionar / editar usuários

Adicionar / editar locais

Administrar para automatizar

O melhor em cuidado personalizado do paciente

Gerenciamento de pacientes de maneira fácil

Preferências do sistema que permitem assumir o controle

 

* Para personalizar as regras no nível do paciente, o usuário deve receber as funções de clínico e administrador de regras do paciente.

Início rápido das funções de usuário

Permissões
Funções

Administrador Clínico Assistente clínico Médico Visualizador
de pacientes Administrador da regra do paciente

Adicionar usuário / editar usuário

Adicionar paciente

Editar paciente

Ver paciente

Atribuir equipamento

Exibir dados da terapia

Con�guração

Criar / editar prescrição

Ver receita

Relatórios de terapia

Baixar dados do cartão SD

Gerenciar tarefas

Personalize regras no nível do paciente *

O Care Orchestrator está con�gurado para fornecer informações do 
paciente às equipes de atendimento, permitindo que a equipe identi�que 
quais pacientes precisam de ajuda e promova atendimento oportuno para 
aqueles que precisam.

Con�gure regras para gerar tarefas em downloads de terapia. Nota: O Guia 
de regras e lembretes explicará o gerenciamento de regras em maior 
profundidade

Con�gure as regras

Con�gurar autorizações externas

Con�gurar preferências do sistema

Autorize organizações externas para atendimento coordenado ao paciente. Nota: Usuários em organizações autorizadas 
externamente devem ser designados como membros da equipe de atendimento ao paciente

Controlar as con�gurações de segurança do sistema para o aplicativo como um todo, como tempo limite da sessão, duração 
da senha, histórico de senhas, bloqueio de conta etc. Aviso: Os administradores são responsáveis por seguir políticas e 
procedimentos que governam suas práticas de negócios ao alterar as con�gurações de segurança.

Con�gurar campos personalizados do paciente


