Pierwsza w Polsce aplikacja dla pielęgniarek, położnych i
fizjoterapeutów ma już ponad 2 tysiące użytkowników
Już ponad 2 tysiące polskich pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów korzysta z
Terminarza Medycznego NURSEUM. Bezpłatna aplikacja stworzona przez lubelski
startup Nurseum sp. z o.o. ułatwia użytkownikom wykonywanie codziennej pracy.
Stanowi cenną pomoc zwłaszcza w zakresie żmudnych i męczących obowiązków
biurokratycznych. Narzędzie działa na komputerach stacjonarnych, laptopach,
tabletach i smartfonach.
Terminarz Medyczny NURSEUM to odpowiedź na ogrom zadań, z jakimi zmagają się
każdego dnia pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci. Ma na celu uproszenie i
zautomatyzowanie dużej części obowiązków, przede wszystkim żmudnej „papierologii”.
Pozwala skuteczniej zorganizować czas i gromadzić wiele potrzebnych informacji w jednym
miejscu. Ułatwia prowadzenie bazy pacjentów. Z narzędzia można korzystać na laptopach,
tabletach i smartfonach. Stanowi efekt wielomiesięcznej pracy lubelskiego startupu Nurseum
sp. z o.o., w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu medycyny i farmacji.

Jakie funkcjonalności można znaleźć w Terminarzu Medycznym NURSEM?
1) Kalendarz: Elektroniczny kalendarz służy zapisywaniu planowanych wizyt i zabiegów
u pacjentów, razem z notatkami odnośnie każdej osoby. System przypomina o
zbliżających się wizytach.
2) Pacjenci: Dzięki bazie pacjentów możliwe jest łatwe eksportowanie, gromadzenie,
uzupełnianie, edytowanie i eksportowanie danych o pacjentach. Wystarczy
połączenie z internetem, by z dowolnego urządzenia uzyskać dostęp do niezbędnych
informacji.
3) Wydarzenia: W odpowiedniej zakładce znajduje się na bieżąco aktualizowane
kalendarium z różnorodnymi kursami, szkoleniami, seminariami, warsztatami,
wykładami i konferencjami branżowymi, razem z istotnymi informacjami na ich temat.
4) Baza Wiedzy: Zapewnia szeroki wybór profesjonalnych artykułów medycznych i
farmaceutycznych. Zawiera między innymi informacje o wyrobach medycznych,
pielęgnowaniu pacjenta, dawkowaniu leków, instrukcjach obsługi poszczególnych
urządzeń medycznych.
5) Aktualności: W sekcji z aktualnościami znajdują się artykuły pisane na bloga
Terminarza Medycznego NURSEUM. Zawierają cotygodniowy „Przegląd dla
Pielęgniarek i Położnych” – spis najbardziej istotnych wiadomości z branży. Dotyczą
też istotnych informacji odnośnie rozwoju aplikacji.
6) Raporty: Za pomocą tej opcji można błyskawicznie wygenerować zestawienia
statystyczne, na przykład odnośnie wizyt z danego miesiąca albo rodzajów
wykonywanych zabiegów.

Jak rozpocząć korzystanie z Terminarza Medycznego?

W przypadku pracy z laptopem trzeba zarejestrować się na stronie, a potem zalogować na
powstałe konto. Natomiast przy używaniu tabletu lub smartfonu (tylko z systemem Android)
należy pobrać aplikację, po czym zarejestrować się i zalogować w Terminarzu Medycznym.
Obsługa systemu jest bardzo intuicyjna.
Więcej informacji odnośnie Terminarza znajduje się na stronie internetowej. Można też
dołączyć do cotygodniowego newslettera branżowego, śledzić fan page oraz zapisać się
do zamkniętej grupy na Facebooku.
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