
ZALETY

Vue Report ing

Po co pisać? 
Po prostu to powiedz. 
Raportowanie właśnie stało się prostsze. Radiolodzy 
nie muszą dłużej zajmować się wielokrotną rejestracją 
lub nieskoordynowanym sklejaniem danych w całość. 
Koniec tracenia czasu na wpisywanie lub dyktowanie 
kontekstu klinicznego, np. pomiarów lub metadanych 
DICOM. Wbudowana w Vue Reporting funkcja 
rozpoznawania głosu oznacza, że Ty mówisz, 
Ty zatwierdzasz i gotowe.

W konsekwencji czas generowania raportu zostaje 
skrócony z dni lub tygodni do kilku godzin. Niezależnie 
od tego, czy pracujesz w oparciu o RIS czy PACS, 
Vue Reporting może przenieść wydajność 
Twojego oddziału na zupełnie nowy poziom.

• Oparte na użytkowniku, strukturalne 
raportowanie zintegrowane 
z systemem HIS lub EMR

• Krótsze czasy realizacji – 
transkrypcja jest opcjonalna dzięki 
wbudowanemu rozpoznawaniu 
głosu i autoedycji

• Prosta dystrybucja ostatecznego 
raportu; dane są kierowane do 
wyjściowego systemu HIS lub RIS

• Zawiera dane pacjenta i kontekst 
kliniczny, np. dane demograficzne, 
pomiary, obrazy lub analizę obrazu

• Jednokrotna rejestracja 
i zarządzanie redukuje całkowity 
koszt posiadania
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CARESTREAM Vue Reporting

Zalety w całym przedsiębiorstwie.
RADIOLODZY
• Raportowanie z każdego miejsca dzięki 
Vue RIS lub PACS

• Jednokrotna rejestracja i zarządzanie
• Większa wartość kliniczna, ponieważ 
pomiary i analizy są podstawiane 
automatycznie

• Zminimalizowana konieczność ręcznego 
wprowadzania, aby zyskać bardziej 
precyzyjne dane

ADMINISTRACJA 
• Zredukowane koszty i lepsze rezultaty
• Eliminacja kosztów związanych z akwizycją 
i integracją tekstów dyktowanych przez 
innych dostawców

• Krótszy czas generowania raportów i pełne 
raporty umożliwiające lepszą obsługę dla 
lekarzy kierujących i klinicystów

• Jeden system dla łatwego zarządzania 
i szkolenia

LEKARZE KIERUJĄCY I KLINICYŚCI
• Obszerne raporty zawierające ważne obrazy 
i analizy dla większej wartości klinicznej

• Krótszy czas generowania raportów, 
umożliwiający szybką obsługę pacjentów 
i wyższą jakość opieki 

W przypadku raportowania czas ma kluczowe znaczenie.
Jak w przypadku wszystkich oddziałów obrazowania, zawsze szukasz sposobów skrócenia 
czasu generowania raportów – ponieważ opóźnienia mogą spowolnić proces diagnostyczny 
i niekorzystnie wpłynąć na standardy opieki. To wyzwanie zwiększa się w środowiskach 
z wieloma ośrodkami lub systemami, gdzie radiolodzy muszą zapoznać się z wieloma 
interfejsami i systemami oraz opanować ich obsługę. Ponadto lekarze kierujący oczekują 
w ostatecznym raporcie diagnostycznym pełnych danych klinicznych: istotnych obrazów, 
analizy i szerszego kontekstu dotyczącego pacjenta, aby podnieść wartość raportu.

Przyspiesz proces dzięki Vue Reporting.
Vue Reporting z wbudowaną funkcją rozpoznawania głosu może pomóc skrócić czas realizacji 
do minimum. Zaprojektowany z myślą o organizacji pracy radiologów, eliminuje całkowicie 
potrzebę ręcznego pisania lub wprowadzania danych pacjenta lub kontekstu klinicznego. 
Dane z badań—takie jak pomiary, metadane DICOM (np. technika, kody procedur), istotne 
obrazy lub wykonane analizy (np. naczynie, ocena zwapnień, zwężenie, tętniak)—można 
osadzić bezpośrednio w raportach. Pozwala to radiologom szybko przeglądać i zatwierdzać 
ostateczne raporty, dodając kontekst kliniczny dla lekarzy kierujących.

Dzięki definiowanym przez użytkownika szablonom i raportom strukturalnym, mikrofon 
i mysz to wszystko, czego potrzebujesz do wykonania badania:

1. Podnieś mikrofon i mów.
 Nie jest potrzebna klawiatura – kursor porusza się za pomocą poleceń głosowych
 Nie jest wymagane wpisywanie danych pacjenta, kontekstu klinicznego, pomiarów ani 

innych danych DICOM – są one podstawiane automatycznie
 Istotne obrazy są wstawiane bezpośrednio do raportu

2. Przejrzyj i zatwierdź raport, aby się wylogować.

I to wszystko. 
Raport ostateczny można niezwłocznie przekazać lekarzowi kierującemu, a w razie potrzeby 
innym lekarzom lub radiologom – w mieście lub na całym świecie – aby umożliwić konsultacje 
i współpracę. Wszyscy odbiorcy mają możliwość przeglądania istotnych obrazów z badania 
w raporcie – to zaleta, której nie posiadają systemy innych dostawców. 

Przy pracy w środowisku wielu systemów PACS, Vue Reporting umożliwia jednokrotną 
rejestrację na dowolnej stacji, a następnie automatycznie przekierowuje raport ostateczny 
do wyjściowego systemu HIS lub RIS— to wszystko bez niekorzystnego wpływu na funkcje 
wyświetlania obrazu, co jest wielką zaletą dla radiologów zajmujących się teleradiologią.

Kluczowe dane i obrazy 
osadzone w raporcie.

Dzięki wbudowanemu rozpoznawaniu głosu 
możesz podyktować swój raport, zamiast go pisać.

Jednokrotna rejestracja i zarządzanie. 

Raport ostateczny można natychmiast 
udostępnić lekarzowi kierującemu.
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