
Conectar. 
Comunicar. 
Colaborar.
Compartilhamento em tempo real de dados 
e imagens para todas as partes interessadas 
da empresa

Plataforma 
de Colaboração Clínica



Suporte às neces-
sidades de saúde e 
de negócios

Toda empresa e departamento tem investido em uma infraestrutura tecnológica 
para aprimorar o atendimento ao paciente. A Plataforma de Colaboração Clínica 
da Philips oferece uma arquitetura escalável e modular que se integra aos 
sistemas existentes para fornecer dados e ferramentas em toda a empresa, 
desde relatórios de dados clínicos até a ingestão e arquivamento em toda a 
empresa, até o gerenciamento completo de dados clínicos e de pacientes.

Criar relacionamentos 
mais inteligentes e 
produtivos
As soluções e os serviços da Philips unificam as imagens 
corporativas entre centros, especialidades e tecnologias para 
simplificar o gerenciamento de imagens médicas, permitir uma 
colaboração eficaz e melhorar o atendimento ao paciente.

A Plataforma de Colaboração Clínica da Philips é uma solução 
de corporativa de imagens baseada em padrões, modular, 
multicentro e multidomínio. Sua arquitetura de back-end 
compartilhada fornece o essencial para uma infraestrutura 
totalmente integrada de geração de imagens clínicas, de fluxo 
de trabalho e de relatórios.

A Plataforma de Colaboração Clínica permite acesso em 
tempo real e sob demanda a dados clínicos holísticos para os 
envolvidos na jornada de atendimento, incluindo os 
pacientes.

 
Acomodar várias 
especialidades

Cuidados 
primários

Dermatologia

Radiologia Laboratório

Cardiologia Emergência

Endoscopia Telemedicina

Patologia Oftalmologia
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Melhorar a eficiência 
e a experiência do 
paciente

Um resumo das vantagens
• O acesso a imagens clínicas relevantes para cada 

especialidade e o histórico médico abrangente do 
paciente no EMR(HIS/RIS) ajuda os médicos a trabalharem 
juntos para um atendimento mais bem coordenado.

• Os pacientes obtêm acesso às suas imagens e aos laudos, 
permitindo que eles ajudem os médicos a desenvolver 
planos de avaliação e tratamento mais eficientes, além de 
se sentirem mais presentes em seu próprio tratamento.

• A capacidade de gerenciar dados clínicos de maneira 
holística oferece aos administradores maior agilidade para 
mitigar riscos e planejar o futuro.

• A mineração de dados de informações relevantes e 
insights comerciais por meio de painéis em tempo real e 
outros sistemas de conformidade e geração de relatórios 
suporta o monitoramento de desempenho e melhorias de 
processos, além de aumentar a qualidade e os resultados 
de produtividade.

Dê aos médicos e administradores os da-
dos clínicos e o acesso às imagens de que 
precisam para aprimorar o tratamento e 
reduzir os custos. Incentive os pacientes a 
assumir mais controle sobre seus cuida-
dos com a saúde. Simplifique a geração 
de relatórios clínicos para pagadores 
para obter um reembolso mais eficiente. 
Forneça os dados certos para as pessoas 
certas no momento certo. Promova a 
verdadeira colaboração usando dados 
clínicos perfeitamente integrados em seu 
ecossistema EMR(HIS/RIS) existente - e 
reúna as partes interessadas em uma 
missão compartilhada para oferecer o 
padrão mais alto de atendimento.
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Núcleo 
uni�cado

Diagnóstico

Radiologia

Mamografia

Cardio

Relatórios interativos

Repositório 
clínico

VNA

Portal de aquisição

Gerenciamento de 
Fluxo de Trabalho

Lista de trabalho global

Orquestrador

Informações do 
fluxo de trabalho

Análises

Análise de negócios

Clinical analytics

Análises operacionais

Compartilhamento 
de imagens

Visualizador corporativo

Portal do paciente

Troca de imagens

Conecte  
médicos, pagadores, 
administradores e 
pacientes

A Clinical Collaboration Platform da Philips estabelece um ecossistema de dados 
clínicos interoperáveis - conectando profissionais com os dados de imagem de 
que precisam em toda a extensão do tratamento. Esta solução de Enterprise 
Imaging baseada em padrões, modular, multicentro e multidomínio permite acesso 
em tempo real e sob demanda a dados clínicos holísticos para aqueles envolvidos 
na jornada de atendimento, incluindo os pacientes. 
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