Eenvoudig beelden
delen met Enterprise
Image Sharing
Patiëntgerichte zorg vraagt om nauwe samenwerking tussen verschillende
specialismen en afdelingen van een gezondheidsorganisatie. Een efficiënte,
datagedreven bedrijfsvoering vormt hierin het fundament. Maar hoe kan
échte samenwerking plaatsvinden als bestaande systemen data-uitwisseling
eerder belemmeren dan mogelijk maken? Hoe kunnen zorgverleners een
volledig beeld krijgen van de patiënt als waardevolle afbeeldingen, verslagen
en documenten versnipperd zijn opgeslagen op systemen? En waarom zou
u moeten wachten op uw leverancier, terwijl er al een oplossing bestaat?
Zoek niet langer naar een allesomvattend systeem. Kies voor een simpele
strategie voor medisch documentbeheer. Ontdek het eenvoudige,
schaalbare en veilige Enterprise Image Sharing van Forcare.

Echte interoperabiliteit
begint met onafhankelijkheid
Onze oplossing Enterprise Image Sharing is gebaseerd op veelgebruikte
open standaarden. Het is een informatiemodel dat de patiënt centraal zet
en klinische informatie aan de patiënt koppelt. Medische informatie wordt
gelabeld door goed gedefinieerde metadata die de klinische inhoud dekt.
Dit maakt het mogelijk om digitale, medische documenten en afbeeldingen
uit te wisselen binnen uw zorgorganisatie. Ongeacht welke methode u wilt
gebruiken en welke klinische afdelingen samenwerken.

Eenvoudig
Koppel eenvoudig met bestaande
systemen en infrastructuren
Deel alle soorten klinische bestanden
onafhankelijk van de klinische
context waarin ze gemaakt zijn
Benut bestaande standaarden (zoals
DICOM, HL7, FHIR en IHE XDS) voor
echte interoperabiliteit

Schaalbaar
Ontwikkel en pas workflows aan
middels het Cross Enterprise
Document Workflow (XDW) profiel
Vermijd vendor lock-in als uw
IT-behoeften veranderen
Stap later eenvoudig over naar
andere systemen, zonder uw
IT-infrastructuur opnieuw te
hoeven ontwerpen

Veilig
Garandeer privacy door middel van
rolspecifieke toegangscontrole en
geavanceerde controlemogelijkheden
Leg patiënttoestemming vast (vaak
vereist als medische informatie
gedeeld moet worden buiten de
grenzen van een zorgorganisatie)

Kies voor Enterprise Imaging van Forcare en uw hele netwerk profiteert.
Bestuurders

Artsen and specialisten

Patiënten

Omzet verhoging door efficiënter te
werken en wachttijden te verkorten
Verlaag de totale kosten dankzij lagere
implementatiekosten
Maak klinisch en administratief personeel
vrij voor complexe werkzaamheden

Meer zekerheid bij bepaling van
diagnoses en vervolgonderzoek dankzij
een volledig beeld van de toestand en
geschiedenis van de patiënt
Maak snelle beslissingen door eenvoudige
toegang tot documenten waar en
wanneer u ze nodig heeft
Werk sneller door remote inzage van
medische historie en verlies geen tijd aan
incomplete of irrelevante onderzoeken
en verslagen

Snellere behandeling en kortere wacht
tijden dankzij een naadloze workflow
Actief betrokken door controle op
toegang tot data

IT personeel
Koppel eenvoudig met PACS, VNA en
andere informatiesystemen
Verhoog de veiligheid door middel van
patiënttoestemming en rolspecifieke
toegangscontrole
Voorspel eenvoudig aanvullende
IT-capaciteit

2

Transformeer uw zorg
met interoperabiliteit
UK HealthCare beheert de ziekenhuizen en klinieken van de University of
Kentucky (VS) met naar schatting 800 bedden en jaarlijks 500.000 onderzoeken.
Als onderdeel van een recent initiatief om partnerships met andere zorg
aanbieders te versterken, is Forcare geselecteerd als interoperabiliteitspartner.
We voeren een nieuw interoperabiliteitssysteem in waarmee we de interne en
externe systemen van UK Healthcare integreren.
Het is kosteneffectief
UK Healthcare heeft het nieuwe
interoperabiliteitssysteem
geïmplementeerd met behoud van
bestaande viewers, PACS en EHR.

Enterprise clinical
document management
DICOM

Afdelingssysteem
De patiënt
HL7

XDS

Afdelingssysteem

Gezamenlijk beeld
van de patiënt

Lange termijn
De keuze voor Forcare legt de duurzame
basis voor een interoperabiliteitssysteem
voor uitwisseling van klinische data
tussen UK Healthcare en haar partners.

XDS

Documenten opslaan
Afdelingssysteem

Forcare leverde:
Het uitwisselingsplatform
De DICOM gateway aansluiting
Integratie met de service bus en terminologie server
Een registry om informatie over afbeeldingen en
documenten op te slaan en het delen ervan tussen
afdelingen mogelijk te maken
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“Het schaalbare en bewezen interoperabiliteitsplatform van
Forcare geeft invulling aan onze toekomstvisie om onze interne
en externe systemen samen te voegen.”
Dr. Cecilia Page
Chief Information Officer, University of Kentucky HealthCare, Lexington, Kentucky, USA

Hoe maken we verschil?
Forcare is wereldwijd de toonaangevend leverancier van IHE XDS netwerken.
Wij ondersteunen alle IHE profielen die door zorgprofessionals gebruikt
worden voor het gemakkelijk delen van patiëntgegevens, helpen u
profiteren van workflows waarin samenwerking met anderen wordt
georganiseerd en verbinden zorgnetwerken.

Klaar om over te stappen naar een betere strategie
in plaats van naar een ander systeem?
Ontdek op forcare.com hoe wij u kunnen helpen om Enterprise Image Sharing
simpel en veilig te houden bij een groeiende behoefte aan samenwerking.
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