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Maksatteko kalliista ja toimimattomasta hoitajakutsujärjestelmästä
entä kipuilevatko hoitajanne asiakastyön dokumentoinnin
ja raportoinnin kanssa?

WellCare HOIVA on edullinen ratkaisu ongelmiinne!
WellCare HOIVA on ainutlaatuinen
hoitajakutsujärjestelmä, joka helpottaa
ja nopeuttaa hoivatyön dokumentointia
sekä parantaa potilasturvallisuutta. Se on
kehitetty auttamaan hoitajien arkea
palvelutaloissa ja sairaaloissa.
WellCare HOIVA on siis paljon muutakin
kuin hoitajakutsujärjestelmä. Sen helppokäyttöinen kosketusnäyttö mahdollistaa
hoitotyön dokumentoinnin heti potilashuoneessa ja tiedot välittyvät samalla
suoraan potilastietojärjestelmään.
WellCare HOIVA toteuttaa hoitajakutsun
niin, että jokainen hoitajakollega tietää,
että apukutsuun on vastattu ja että
hoitotyö on tehty. Tämä älykäs hälytysten
vastaanotto matkapuhelimiin mahdollistaa sujuvan työskentelyn.
WellCare HOIVAn kattavan hoivadokumentoinnin lisäksi järjestelmästä saadaan
tarkka raportointi potilaskohtaisesti hoivatyöhön käytetystä ajasta, mitä hoivatyötä
on tehty ja kenen hoitajan toimesta. Tämä
helpottaa töiden organisointia ja resurssien suunnittelua.

Monipuoliset hälytysratkaisut

Hoitajien älypuhelin

•
•
•
•

•
•
•

hoivaranneke
painonappi
painonappi, myös puheyhteydellä
ratkaisut muistisairaille

helppokäyttöinen
hälytysten vastaanotto
puheyhteys asukashuoneeseen
sekä hoitajien välille ilman
käyttökustannuksia

WellCare HOIVA on skaalautuva ratkaisu, jolla voimme toteuttaa toiveenne monipuolisesti!
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WellCare HOIVA vapauttaa enemmän aikaa hoivatyölle.

Älykäs hoitotyön dokumentointi ja raportointi
WellCare HOIVAn avulla hoitotyö saadaan dokumentoitua välittömästi
työn valmistuttua. Tiedot myös siirtyvät samanaikaisesti potilastietojärjestelmään. Tämä vähentää huomattavasti hoitajan työvaiheita,
pienentää virheiden mahdollisuutta sekä vähentää asiakaskohtaisen
tiedon etsimistä tietojärjestelmistä.

•
•
•
•
•

WellCare HOIVA voidaan ohjelmoida potilaskohtaisesti, jolloin hoitajalla
on käytössä erityisiä hoito-ohjeita ja lääkitystä koskevia tietoja.
Järjestelmään voidaan antaa käyttöoikeuksia myös kiinteistöhuollosta
vastaaville, siivoojille ja sen avulla voidaan myös informoida omaisia.
WellCare HOIVAn modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä mahdollistaa
ainoastaan tarvittavien palveluiden käyttöönoton. Järjestelmää on
mahdollista laajentaa myöhemmin.

integroitavissa potilastietojärjestelmiin
poistaa turhia työvaiheita
potilaskohtaisesti mukautuva käyttöliittymä
siivousten ja huoltotöiden dokumentointi
todiste omaisille hoitotyöstä
Olethan yhteydessä, sovitaan tapaaminen jotta
voimme todistaa lupauksemme teille paikan
päällä.
Pasi-Ilkka Väyrynen
myynti, partner
040 777 4452
pasi-ilkka.vayrynen@wellcare.fi
Elannontie 3, Vantaa — wellcare.fi

WellCare Solutions Oy maahantuo, myy, asentaa, kouluttaa ja huoltaa WellCare HOIVA nimellä Suomessa
markkinoitavaa NurseCall System -hoitajakutsujärjestelmää. Järjestelmän on kehittänyt ja valmistanut ympäri
maailmaa järjestelmiä toimittava Eurotronik Kranj d.o.o. NurseCall System -hoitajakutsujärjestelmä on käytössä
yli 5000 potilashuoneessa, suurimpana referenssinä Euroopan suurin yli 800 potilaspaikkaa sisältävä
ympärivuorokautista hoivaa tarjoava palvelutalo. Ensimmäiset WellCare HOIVA -järjestelmät Suomessa otetaan
käyttöön syksyllä 2018.

Markkinoiden monipuolisin ja kustannustehokkain hoitajakutsujärjestelmä

