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ESCOLHA UM SOFTWARE DE
GESTÃO COM AS PARTICULARIDADES DE UMA INSTITUIÇÃO
DE LONGA PERMANÊNCIA
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Chegou a hora de profissionalizar a
gestão da sua instituição.
Administrar uma Instituição de Longa Perma-

instituições de Longa Permanência e Clínicas

nência ou uma Clínica Psiquiátrica é extrema-

Psiquiátricas. Assim, você não precisa adaptar

mente desafiador. As dificuldades encontra-

um software com funções desnecessárias à

das pelos gestores para controlar o fluxo de

sua instituição.

informações do dia-a-dia e os processos de

Além do mais, SisHOSP disponibiliza o mó-

trabalho, criaram uma grande oportunidade

dulo de consulta ao prontuário on-line que

para o uso de sistemas de gestão.

permite aos familiares acompanharem todo

Por isso, o SisHOSP possui o Vita, um sistema

tratamento pela internet, através de um login

de gestão completo para que você possa ter

e senha fornecidos pela instituição.

acesso à todos os dados da sua instituição a

Por isso, na hora de escolher o software

qualquer momento. Só o sistema de gestão

ideal para sua instituição, escolha aquele que

do SisHOSP oferece uma ferramenta prática

acompanha o crescimento da sua instituição,

e eficaz para sua instituição, otimizando sua

escolha SisHOSP.

produtividade, evitando funções desnecessárias e o famoso retrabalho.
SisHOSP Vita é o único sistema de gestão que
possui funcionalidades específicas para
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CONFIRA OS MÓDULOS DISPONÍVEIS
EM NOSSO SOFTWARE:

PRONTUÁRIO PRÉ-ACOLHIMENTO:
No SisHOSP Vita o prontuário do paciente começa desde a primeira consulta.
Usando um sistema de fácil entendimento, o médico registra todas informações, é assim que começa o PEP, (Prontuário Eletrônico do Paciente). Mesmo
que o paciente não interne ficam registradas todas informações.

ACOLHIMENTO:
Os contratos, termos de responsabilidade e outros documentos são impressos
automaticamente no ato da acolhimento, todos de forma personalizada.
Permite consulta digital aos documentos e fotos do paciente.
Possibilita o controle sobre entradas e saídas de visitantes, com emissão de etiquetas para identificação dos mesmos.
Apresenta diversas estatísticas, fundamentais para gestão de hotelaria de qualidade.

PRONTUÁRIO-MÉDICO:
Todas as informações sobre o acompanhamento médico são registradas no
prontuário eletrônico, garantindo maior legibilidade, segurança e uma consulta
prática e completa ao prontuário.
Os médicos prescrevem medicamentos, medicamentos de uso contínuo, dieta,
cuidados gerais, exames e procedimentos; registram adendo da acolhimento,
evolução e resultados de exames .
Permite solicitação de avaliação de outros especialistas, bem como armazena o
texto da avaliação feita pelo profissional.
O médico faz o registro de alergias, diagnósticos provisórios e definitivos, outros
riscos e problemas ativos. Essas informações são apresentadas em destaque
no acesso ao prontuário pela equipe médica, de enfermagem e multidisciplinar.
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PRONTUÁRIO-MÉDICO:
Mensagens de alertas, críticas e bloqueio poderão ser apresentadas na prescrição de medicamentos em função dos problemas ativos informados.
Dispõe de recursos para o registro da opinião médica que pode ser compartilhada com profissionais indicados ou acesso exclusivo para quem a registrou.
Permite inclusão e impressão de atestados, receitas e encaminhamentos.

PRONTUÁRIO-ENFERMAGEM:
Em poucos cliques, os responsáveis fazem a SAE (Sistematização da Assistência
de Enfermagem) completa: com a Prescrição, Histórico, Evolução, Diagnóstico,
Avaliação de Resultados e Anotações. Permite inclusão de cuidados contínuos.
Checagem facilitada dos medicamentos e cuidados contínuos, podendo ser em
papel ou eletrônica.
Permite solicitação de avaliação de outro profissional, bem como armazena o
texto da avaliação feita pelo mesmo.
Possibilita o registro de sinais vitais e a análise destes dados através de gráficos.
Ainda torna toda a passagem do plantão informatizada, o que permite registrar
todas as intercorrências. Ficando tudo à disposição no Prontuário Eletrônico do
Paciente para futuras consultas.

PRONTUÁRIO-MULTIDISCIPLINAR
E NUTRICIONAL:
Utilizado por Nutricionistas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e outros profissionais. Disponibiliza
recursos para que esses profissionais registrem evoluções dos pacientes.
Espaço para solicitar avaliação a outra Especialidade / Profissional e para responder avaliação solicitada.
Nutricionistas têm recursos para o registro do diagnóstico e prescrição nutricional.
Consulta ao Prontuário Eletrônico do Paciente.
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AGENDAMENTOS E COMPROMISSOS:
Tenha total controle da agenda do Paciente, consultas, exames, procedimentos
e compromissos dentro da Instituição e mesmo aqueles que são feitos externamente. Para os compromissos externos controlamos a saída e retorno do Paciente. Tenha informações sobre cancelamentos, faltas e presenças.

GESTÃO DE ESTOQUES (FARMÁCIA,
ALMOXARIFADO E OUTROS):
Realize a Gestão de todos os produtos estocados, desde medicamentos até
material de limpeza. Controla estoque de medicamentos e materiais trazidos
para cada paciente, emite extrato de cada medicamento por paciente, e gera
receita com necessidade de medicamentos até data desejada. Parametrização
permite que saída de estoque em nome de paciente possa entrar em sua conta
corrente. Com nosso sistema você pode controlar por lote/validade, garantindo
total rastreabilidade e identificando previamente medicamentos a serem vencidos. Use o código de barras dos fabricantes. Reposição automática dos pontos
de estocagens, solicitação eletrônica, cálculo automático de estoque mínimo e
máximo e sugestão de compras. Oferecemos importantes informações gerenciais.

SND (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA):
Consulte a prescrição das dietas feitas pelos Médicos e Nutricionistas, emita
etiquetas e controle refeições fornecidas para Pacientes e Colaboradores da
Instituição. Integrado ao sistema de custos, fornece o custo de cada refeição
servida, além de inúmeras estatísticas.

GESTÃO DE COMPRAS:
Controle o processo de Compras de produtos e despesas, desde a solicitação,
passando pela análise de cotações até o fornecimento. Cotações de fornecedores entram no sistema sem digitação, possibilitando participação de maior
número de concorrentes. Nosso sistema Disponibiliza Direito de Autorização de
Fornecimento por Alçada e total controle sobre os valores gastos historicamente.
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO:
Com o Sistema de Gestão SisHOSP, a Instituição estipula valor máximo que
pode ser comprado no mês por tipo de produto/despesa e o usuário acompanha a cada momento o valor comprometido com o valor orçado. Se o valor do
pedido ou nota fiscal for exceder ao orçamento, o sistema bloqueia a compra e
somente os usuários autorizados poderão liberar compras emergenciais. Assim
você pode ter maior controle sobre os gastos antes mesmo de emitir pedidos
de compra.

GESTÃO DE FATURAMENTO (CONVÊNIOS E
PARTICULARES):
Tenha controle sobre pacotes e serviços não faturados. Com o Sistema de Gestão SisHOSP as despesas são automaticamente incluídas na conta, agilizando o
faturamento. Nosso software atende a todos os padrões preconizados pela ANS
(Agência Nacional de Saúde) como TISS, TUSS e geração XML.

GESTÃO DE FATURAMENTO (SUS
ACOLHIMENTO – AIH):
O software atende às exigências do SUS (Sistema Único de Saúde), fazendo
todas as consistências e validações necessárias para o envio dos arquivos ao
Órgão de Saúde competente. Possibilita a importação das tabelas SUS e disponibiliza diversos recursos que facilitam a digitação e conferências das contas.
Nota importante sobre o SUS: Acompanhamos todas as publicações e novidades do Sistema Único de Saúde, mantendo o SisHOSP sempre atualizado e
nossos clientes informados. Desta forma, as alterações publicadas são implantadas com o menor impacto possível.
Estamos acompanhando a evolução do novo programa do SUS, o CMD (Conjunto Mínimo de Dados).
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GESTÃO DE FATURAMENTO (SUS AMBULATÓRIO, BPA INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO):
Integrado aos sistemas do SUS (Sistema Único de Saúde), ele identifica os problemas antes do envio ao Orgão de Saúde competente, além de disponibilizar
os mesmos recursos de cobrança automática dos outros módulos de faturamento. Garantia de maior controle e menos burocracia.

GLOSAS:
Esse módulo possui um importante mecanismo que integra as informações de
faturamento e financeiro, fornecendo de forma clara o que foi recebido, quando foi recebido e o que falta receber. Além disso, é possível controlar as glosas
aceitas e as que serão reapresentadas. Garantindo assim a saúde financeira de
sua Instituição.

FINANCEIRO:
Controle os pagamentos, recebimentos e títulos em aberto e atrasados de sua
Instituição. Tenha conta corrente do paciente, com entradas e saídas, incluindo
gastos avulsos de higiene, alimentação e outros serviços. Controle provisão e
tenha os impostos a pagar calculados. Emita cheques, realize conciliação bancária, controle cheques bloqueados e compensados e veja análises de fluxo de
caixa. Permite integração total com a Contabilidade.

CUSTOS (VISÃO GERENCIAL):
Uma Ferramenta indispensável para o gerenciamento de qualquer Instituição
de Saúde é o custo. Com o nosso sistema, é possível apurar o custo dos Serviços
Prestados até chegar ao custo de cada paciente, permitindo assim uma análise
de resultados por Centro de Custo, Convênio e CID.
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GRÁFICOS, ESTATÍSTICAS E CONSULTAS:
Trata-se de um módulo que disponibiliza Prontuários para consulta, fornece
inúmeras Estatísticas, Relatórios e Gráficos em geral e gera CIHA sem nenhum
retrabalho.

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS:
Armazene informações de todos os tipos de manutenções, trocas de peças, orçamentos, aprovações e entregas dos serviços. Controle o histórico dos equipamentos como um Prontuário, garantias, dados da aquisição, registros de empréstimos e devoluções entre os Setores da Instituição. Tenha a Depreciação e
o controle do Imobilizado.

CONTROLE DE SERVIÇOS INTERNOS
(MANUTENÇÃO, TI E OUTROS)
Com interface amigável, todo usuário com direito pode incluir solicitações de
manutenção informando serviço, setor e observações. Ele permite o acompanhamento dos serviços a serem realizados e controla o tempo utilizado e
a equipe envolvida na realização dos serviços. Fornece também informações
sobre serviços mais realizados e setores que mais utilizam da manutenção.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
Tenha controle sobre a captação de doações financeiras e não financeiras de
pessoas físicas, jurídicas e sócios. Organize e controle o trabalho das operadoras de Telemarketing e mensageiros com recebimento das doações, emissão
de boletos e cálculo de comissões.

ASSINATURA DIGITAL:
Este recurso permite aos sistemas informatizados, que os profissionais assinem
eletronicamente as informações incluídas no prontuário do paciente, utilizando
certificado digital fornecido pelas autoridades certificadoras subordinadas a ICP
Brasil.
Com este recurso os documentos eletrônicos têm validade jurídica, ética e legal
e o profissional deixa de ser obrigado a imprimir e assinar o papel.
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APP DO GESTOR:
BSC (Balanced Scoredcard) com os principais índices da Instituição em Finanças, Faturamento, Custos, Ocupação – tudo na tela do celular com informações
sempre atualizadas.

APP DO MÉDICO:
Nele o profissional consulta informações do paciente, recebe alertas de solicitações para avaliações de paciente e alertas para realizar prescrição e evolução.

PRONTUÁRIO NA WEB:
Imagens e alguns dados do prontuário do paciente na internet, somente para
login autorizado.

ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMAS:
Esse módulo é utilizado para configuração dos Usuários, Grupos e perfis de direito de acesso.
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CERTIFICADO SBIS
Nosso software conquistou a Certificação SBIS-CFM Edição
v.2016 nas categorias Assistencial e NGS2 , entrando para
um seleto grupo de empresas do segmento com aprovação
da maior autoridade de informática em Saúde do Brasil.
Agora, todos os nossos clientes poderão utilizar esses benefícios para transmitir ainda mais seriedade a seus pacientes,
confirmando o nosso comprometimento com a segurança
de suas informações e a integridade da sua instituição.

Alguns clientes:
Fundado em 1987, o SisHOSP está presente em dezenas de Instituições de Saúde espalhadas por
todo país e conta com a tradição e excelência na prestação de serviços.
Confira alguns de nossos clientes:

Hospital Francisca Júlia
São José dos Campos / SP
(12) 3944-9090
Coord. Administrativo: Daniel Peagno

Hospital Neurológico Ritinha Prates
Araçatuba / SP • (18) 3117.3627
Administradora: Daniele Grizolli

Casa Despertar
Fortaleza / CE • (85) 98699.0523
Diretor: Sr. Rodrigo Xavier
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Conheça também as nossas soluções para:

Core

Clinicus

Quer receber mais informações?
Ligue para um dos nossos consultores e saiba mais:

Avenida Marechal Rondon, 338
Jd. Chapadão | Campinas.SP
19 3241-3535
CONTATO@SISHOSP.COM.BR

WWW.SISHOSP.COM.BR

DESDE 1987

