Ja pensou na seguranca dos doentes?...

e em como pode inovar?

ESTERIS - SISTEMA DE INFOrMACAO DE ESTERILIZACAO
Hoje em dia, todas as formas de Gestão na Saúde
levam aos Sistemas de Informação. Estar na vanguarda dos Sistemas Informáticos, traduz-se no
sucesso da organização, em todas as suas vertentes.
A Adminsaúde é uma empresa direccionada para serviços de Consultadoria e Desenvolvimento de Sistemas de Informação para
as áreas de gestão Hospitalar. Somos uma equipa multidiscplinar de 12 elementos, com o objectico de desenvolver soluções a
pensar nos nossos Clientes Finais.
Conscientes dos desafios dos Serviços de Esterilização Hospitalares, a Adminsaúde desenvolveu o S.I. ESTÉRIS – Sistema de
Informação de Esterilização. O ESTÉRIS visa o apoio aos diversos profissionais no processo de esterilização, bem como a gestão
de todo o circuito e seus procedimentos, dos materiais com necessidades de esterilização Hospitalar.

o que permite o esteris?
Elevados ganhos de produtividade;
Informação em tempo útil;
Monitorização de acções e do esquema de Esterilização;
Traçabilidade dos itens utilizados (percurso dos itens,
utilização em doentes, patologias, tipos de intervenção);
Rapidez na execução de tarefas;
Redução de erros no Processo de Esterilização;
Fim do Papel na Central de Esterilização:
Gestão de Armazém e Stock de produtos associados à
esterilização;
Obtenção de indicadores estatísticos;
Integração com o HIS (Hospital Information System);
Integração com RFID;

como funciona?
A requisição de materiais à central de Esterilização é feita

Na aplicação ESTÉRIS, pode encontrar as suas soluções

através da elaboração de requisições electrónicas no sistema.

para melhorar o desempenho do seu serviço:

As requisições electrónicas podem ser efectuadas para
reposição de níveis de um determinado serviço ou directamente
para “imputação” num determinado episódio.

Requisições electrónicas de material ou sistema de
envio e recepção de material de cada serviço;

Neste sistema, é o serviço utilizador que se encarrega de gerir o

Registo de materiais enviados/recebidos por Serviço;

seu material, o que inclui, associá-lo a episódios, registar o envio

Registo de Ciclos de Esterilização;

para a central de esterilização e confirmar a sua posterior recep-

Gestão de todo o stock de materiais Esterilizados;

ção.

Registos de testes físicos e biológicos do Processo de

Na central de esterilização, o material - depois de considerado

Esterilização;

pronto a sair - é enviado para o serviço, onde por sua vez, é

Informação “on real time” dos procedimentos da Central

confirmada a sua entrega/recepção por ambos os funcionários

de Esterilização;

(serviço e central, isto é, quem entrega e quem recebe).

Integração com sistema de RFID;
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