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Software certificado pela SPMS, cumpre
as obrigações legais da certificação.
O software de Prescrição Eletrónica permite ao
médico fazer Prescrição Eletrónica de
Medicamentos Sem Papel (PEM), Meios
Complementares de Diagnóstico (MCDT) e
Atestados Médicos para a Carta de
Condução de uma forma simples e rápida.
Medicamentos:
• Seleção simples e intuitiva do utente e dos benefícios
associados ao utente;
• Pesquisa intuitiva de medicamentos;
• Apresentação dos medicamentos mais frequentemente
prescritos ao utente e mais prescritos pelo médico;
• Apresentação dos custos para utente e estado;
• Geração automática de receitas;
• Adaptado a RSP - “Receita sem Papel”.
MCDT’S:
• Filtros de exames, surgindo organizados por área e grupo;
• Possibilidade de pesquisar por Código, Nome Original ou
Sinónimo do exame;
• Possibilidade de definir o critério de ordenação dos exames:
por Nome ou Código;
• Adaptado ESP - “Exames sem papel”;
• Perfis.
ACC’s:
• Registo intuitivo de atestados médicos para a carta de
condução.
Leitura do Cartão de Cidadão/Ordem dos Médicos.
Criação de receita/requisição por cópia.
Atualização automática da base de dados de
medicamentos e da tabela de MCDT’s.
Atualização automática da aplicação: aviso de nova versão,
garantindo que utiliza sempre a versão mais
recente do software.
Pré-visualização da receita ou da requisição,
no ecrã, por opção do médico.
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Funcionalidades Gerais
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Utente
Dados Administrativos dos Utentes
Alergias, Intolerâncias e Patologias
História Clínica relevante
Alertas Automáticos de Marcações por SMS
Área Financeira
Elaboração de Relatório
Análises Estatísticas
(na dependência dos módulos existentes)
• Validação Farmacêutica da Prescrição Interna
• Leitura do Cartão de Cidadão
• Leitura de Dados Via RNU

Cenários de Implementação
Adaptado e implementado em vários tipos de
Unidades:
• Hospitais privados e convencionados;
• Clínicas Multidisciplinares;
• Clínicas de Medicina Física e Reabilitação;
• Unidades de Cuidados Continuados (UMD, ULD,
Convalescença, Paliativos, Demências, etc.);
• Unidades Hospitalares;
• Lares (ERI, patologias raras, toxicodependências);
• Unidades de Dia para Demências (Software pioneiro
na implementação em Unidades de Dia para
Alzheimer e outras demências).
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