Zeker zijn van het juiste medicijn

“Future proof software solutions for healthcare”

MEDICATIEGEBRUIK. We worden ouder, hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken
daardoor meer medicijen naast elkaar. Hoog tijd om de voorgeschreven medicatie beter in kaart te
brengen. De voorgeschreven medicatie voor één patiënt bevindt zich meestal in verschillende
computersystemen van verschillende organisaties (b.v. ziekenhuis-apotheek en stads-apotheek).
MedPlus24 maakt verbinding met deze verschillende computersystemen en geeft zodoende aan de
zorgverlener één totaal overzicht van alle voorgeschreven medicatie.

ONTSLAGRECEPT. De gegevensoverdracht van de voorgeschreven
medicatie vanuit het ziekenhuis naar de stadsapotheek en
huisarts gaat sneller en veiliger met het digitale ontslagrecept van
MedPlus24. De stadsapotheek en huisarts hebben hiermee direct
een duidelijk overzicht van welke medicijnen een patiënt na het
verblijf in het ziekenhuis moet gebruiken en welke niet meer.

INSPECTIE. De inspectie voor de Gezondheidszorg vereist dat
dezorgverlener zo snel mogelijk – binnen 24 uur – een volledig
adequaat medicatieoverzicht moet kunnen geven aan de
volgende zorgverlener. Uit landelijk onderzoek bleek namelijk dat
veertig tot zestig procent van de medicatie niet goed bekend is.
MedPlus24 geeft de zorgverlener op een zeer eenvoudige wijze
snel toegang tot alle voorgeschreven medicatie.
Vanuit de overheid worden er elk jaar strenger eisen gesteld aan
het verhogen van de medicatieveiligheid. Met MedPlus24 krijgt u
het gereedschap in handen om te voldoen aan de strengere eisen
vanuit de overheid.
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SIGNALERING. MedPlus24 is instaat om de juiste signaleringen af te geven op het juiste moment aan de
juiste persoon. Hiervoor maakt MedPlus24 gebruik van zeer krachtig Clinical Rules mechnisme. Deze
Clinical Rules kunnen door een organisatie zelf worden beheerd. Signaalmoeheid richting zorgverlener
wordt hiermee bestreden en de medicatieveiligheid richting de patiënt wordt hiermee vergroot.
MedPlus24 is met Clinical Rules ook in staat om op basis van laboratorium uitslagen (bijvoorbeeld bij
verminderde nierfunctie) en medicijngebruik tijdige signaleringen af te geven.

HULPMIDDELEN. Een electronische verenigbaarheidstabellen parenteralia en een VTGM dosiscalculator
behoren ook tot de MedPlus24 oplossing. Zorgverleners hebben zodoende toegang tot een totale
oplossing voor al hun medicatie vragen.

BEVEILIGING. MedPlus24 kan gebruik maken
van een extern authenticatie systeem om
zorgverleners te authenticeren. Daarbij geeft
een perfecte “audit-trail”, op acties van alle
zorgverleners, volledige transparantie in het
gebruik van de medicatiegegevens.

STANDAARDEN. Door het toepassen van internationale standaarden in de software, is MedPlus24
voorbereid op de toekomst en eenvoudig integreerbaar met bestaande EPD systemen. MedPlus24 is
gebaseerd op moderne internet technologie en waardoor het beheer eenvoudig is.
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MEDICATIEVEILIGHEID. “Investeren in het vergroten van de medicatieveiligheid leidt tot
vermindering van gezondheidsschade en menselijk leed. Bovendien draagt het bij aan het
verlagen van de kosten in de gezondheidszorg.”, aldus een uitspraak van de Inspecteurgeneraal voor de Gezondheidszorg, Gerrit van der Wal , over medicatieveiligheid en
elektronische gegevensuitwisseling.

CODE24. Code24 is een innovatief software ontwikkelingsbedrijf, met een grote passie voor de
IT en de gezondheidszorg. Buiten het feit dat wij veel kennis bezitten over de moderne
computertechnologiën, lopen wij wereldwijd voorop in het toepassen van veilige en
gestructureerde medisch data opslag/verwerking volgens internationale health care
standaarden. Hiermee is uw medische informatie veilig, betrouwbaar en in een leveranciers
onafhanklijk formaat opgeslagen.
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