Het actueel medicatieoverzicht

Samenwerken
aan de beste zorg

De grote pro van Promedico

U en uw praktijk nog beter laten werken. Nog meer gefocust op de beste resultaten
en de beste dienstverlening voor uw patiënten. Dat is waarvoor wij alles in het werk
stellen. De grote Pro van Promedico. Met als belangrijkste uitgangspunt: het is beter
voor iedereen. Voor u, uw naaste collega’s, uw patiënten, de maatschappij. Vanuit die
gedachte ondersteunen wij u graag bij het verkrijgen van een zo actueel en volledig
mogelijk medicatieoverzicht van uw patiënten.

Samenwerken aan het actueel medicatieoverzicht
Het is voor u als zorgverlener belangrijk dat het medicatieoverzicht van uw patiënten
volledig en actueel is. U wilt tenslotte weten welke medicatie uw patiënt nu gebruikt
en in het verleden heeft gebruikt. Zo kunt u de kwaliteit van de zorg en de veiligheid
van uw patiënten garanderen. Promedico biedt u daarom de mogelijkheid samen met
u en uw apotheker(s) de informatiesystemen beter in te richten en duidelijke werkafspraken
te maken. Dit maakt het medicatieoverzicht zo actueel en volledig mogelijk en dat is
beter voor iedereen.
Het beste resultaat

Bij het verkrijgen van het actueel medicatieoverzicht zijn
twee partijen en twee informatiesystemen betrokken: u
werkt in uw huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP
en uw apotheker(s) in een apotheekinformatiesysteem (AIS).
Beide partijen dienen zich in te spannen om verbetering van
het actueel medicatieoverzicht te realiseren. Het gaat hierbij
namelijk niet alleen om het optimaliseren van (technische)
instellingen in Promedico-ASP en het AIS. Het gaat bovenal
om het uitdenken van goede werkprocessen en het maken
van duidelijke werkafspraken tussen u en de apotheker(s).
Voor het beste resultaat is het daarom van groot belang
dat zowel u als de apotheker(s) bereid zijn maximale
inspanningen te doen.

Advies en begeleiding op maat

Promedico treedt voornamelijk op als adviseur.
Waar mogelijk optimaliseren wij (technische) instellingen,
maar wij adviseren met name over werkprocessen en
-afspraken. Bij het advies ligt de nadruk op het verbeteren
van het actueel medicatieoverzicht en niet per definitie op
het vereenvoudigen of versnellen van de werkzaamheden
omtrent het medicatieproces. U en de apotheker(s) zorgen
er vervolgens voor dat de adviezen goed doorgevoerd en
gecommuniceerd worden binnen uw praktijk en binnen de
apotheek. Zo dragen alle medewerkers bij aan het actueel
medicatieoverzicht, waardoor uw patiënten de meest
optimale zorg krijgen.
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Doorlopende ondersteuning

Tijdens de afspraak bij u in de praktijk gaan wij samen
met u en de apotheker(s) in gesprek over de knelpunten.
We nemen dan de huidige instellingen, werkprocessen
en -afspraken door. We bespreken de werking van de
communicatie tussen Promedico-ASP en het gebruikte AIS.
Op basis van deze informatie maken we een rapport dat
ingaat op uw specifieke situatie en geven we advies over
de stappen om het actueel medicatieoverzicht te verbeteren.
Na een afgesproken periode nemen wij telefonisch contact
met u en de apotheker(s) op om gezamenlijk de verbeteringen
te bespreken en te evalueren.

De Pro’s van de dienstverlening op een rij
Inventarisatie bij u in de praktijk
Adviesrapport op maat voor u en de apotheker(s)
Telefonische evaluatie
Goede werkprocessen en duidelijke werkafspraken
Een zo actueel mogelijk medicatieoverzicht

Meer weten?

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen voor de dienstverlening
omtrent het actueel medicatieoverzicht? Bel 030-601 66 16 of mail
naar verkoop@promedico.nl.

