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PAIXÃO PELAS NOVAS
TECNOLOGIAS
O Dr. Pascal Hauet e seu colega, Dr. Christian Lunel, trabalham em uma clínica muito atarefada
de radiologia no oitavo distrito de Paris. Juntos eles fornecem exames de mamografia, ultrassons
e radiografia convencional, bem como exames de CT e MRI em diferentes localizações em Paris.
Eles atendem cerca de 100 pacientes de radiologia convencional diariamente, incluindo
telerradiologia, e mais de 30 pacientes para exames de CT e MRI.
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Aprovados para exames de câncer da mama, eles usam atualmente um sistema de impressão
em filme com a impressora a laser DRYVIEW 5850 da CARESTREAM para mamografia, que
será atualizado em breve com a impressora a laser mais automatizada, e DRYVIEW 5950 da
CARESTREAM. A estação de trabalho do Dr. Hauet possui cinco telas de alta resolução. O software
de processamento de imagens inclui o sistema DIRECTVIEW CR da CARESTREAM e permite que
a clínica realize muitos tipos de exames radiológicos. “Não somos uma clínica grande, mas somos
extremamente modernos. Desejamos digitalizar e terceirizar tudo, “ explica o Dr. Hauet. Nós lhe
perguntamos por que tinha escolhido as MPS (Managed Print Solutions) da Carestream.

Como você escolheu a solução O que o gerenciamento de
MPS da Carestream?
inventário através das MPS
“Eu escolhi a solução da Carestream trouxe para sua empresa?
em janeiro de 2013, após uma
pesquisa para otimização de
nossos recursos. Ela correspondeu
exatamente àquilo que desejávamos
alcançar: digitalizar tudo, imagens,
resultados, relatórios, o gerenciamento
de equipamento remoto e tornar
as informações acessíveis através
da Internet.
A Carestream possui o melhor
conjunto de impressoras e uma
solução inovadora de MPS. Ela foi
instalada em fevereiro de 2013,
inicialmente como experiência.
A opção MPS, com seu portal,
integra-se facilmente com nosso
sistema de filme de impressão com
a impressora a laser DRYVIEW 5850
da CARESTREAM, e pode gerar
relatórios de mamografia em
dois formatos.
A solução da Carestream também
significa que não precisamos investir
capital no equipamento, o que
é uma grande vantagem. Ser
faturados conforme nosso consumo
ajusta-se bem como nosso modelo
de negócios. A capacidade para
gerenciar mais facilmente nosso
inventário de filme foi interessante
para nós desde o início, e agora
verificamos simplesmente que tudo
está funcionando sem problemas.“

“A instalação da solução MPS
permite-nos controlar mais
eficientemente nosso inventário
de filme; como resultado, nossa
organização tem sido significativamente
aprimorada. Com um clique simples
no mouse posso ver estatísticas de
uso exibidas na tela do Portal da web
das MPS.
Eu posso sempre monitorar
on-line o progresso dos pedidos;
ver, por exemplo, que hoje há uma
entrega em trânsito e que ontem
foi efetuado um envio. Não há
mais falta de estoque ou filmes
expirados. A Carestream envia-nos
o filme diretamente, dependendo
do que usamos e—ao contrário de
antes—temos sempre o filme certo
no formato certo.“

Quais são os benefícios
principais que você já
encontrou usando
a solução MPS?
“Gastamos menos tempo e energia,
e fazemos menos chamadas
telefônicas e lembretes para garantir
que um pedido foi efetuado,
o que permite uma eficiência
maior. A solução MPS oferece uma
flexibilidade excelente. Recebemos
e-mails indicando que o novo filme
chegará. Por isso, não há perigo de
ficarmos sem estoque. Além disso,
podemos monitorar continuamente
o consumo de nossas várias máquinas.
Estimamos, como resultado das
MPS, que nosso pessoal, secretárias
e operadores poupem um total de
3-4 horas por semana. Eu também
sou um grande entusiasta do modo
de serviço puro, o que nos permite
pagar somente aquilo que
consumimos.”

O que você pensa do
Portal da Web, disponível
on-line 24/7?
“O Portal da Web MPS dá-nos
acesso direto às informações. Por
exemplo, eu tenho somente uma
impressora em meu gabinete, mas
também acesso todos os outros
locais onde posso ver as diferentes
impressoras, simultaneamente ou
separadamente.
O portal também nos permite
monitorar nosso consumo, por
semana ou por dia. Também
é possível escolher o tipo de filme que
desejamos monitorar, ou descobrir
o número de filmes usados em cada
formato. Os relatórios de uso e as
informações de faturamento e de
consumo estão disponíveis on-line.
Anteriormente tínhamos que compilar
faturas e agregar os dados para
obter essas informações. Os dados
podem ser apresentados em gráficos
e relatórios altamente visuais que
são exportados facilmente para
uma planilha do Excel. Todas essas
informações podem, depois, ser
integradas em nosso sistema
de contabilidade de custos. Esta
é uma ferramenta extremamente útil,
especialmente para departamentos
grandes que têm gerentes dedicados.
Nas instalações do cliente podemos
acessar todas as informações que
precisamos. Tudo é exibido, e o pessoal
da Carestream está disponível por
telefone quando necessário. Além
disso, há um sistema de mensagens
que nos comunica diretamente com
nossos contatos na Carestream.”
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“Tudo se tornou
extremamente simples
e acessível para todo
o nosso pessoal.
Eu recomendo,
definitivamente, este
serviço para todas as
pessoas envolvidas na
área da Saúde.”
Dr. Pascal Hauet,
Sócio-radiologista,
Cabinet de Radiologie
parisien de Drs Hauet
e Lunel (França)

O que o senhor acha da
qualidade do serviço
fornecido com as MPS?
“A eficiência do serviço da
Carestream é ilustrada por haver
agora um tempo muito pequeno
de parada da impressora. Para
exames de mamografia estamos
sujeitos a verificações regulares
de controle de qualidade,
e o monitoramento de nossas
máquinas através da Internet
antes dessas verificações serem
efetuadas é um avanço definitivo.
Eu recebo alertas antes de
uma impressora falhar, o que
é essencial, particularmente
quando um paciente está
esperando seus resultados.
Quando há um lapso potencial
na qualidade, os técnicos da
Carestream conseguem detectar
uma falha antes dela acontecer.”

Qual é o benefício principal
de usar a solução MPS da
Carestream?
“O maior benefício desta
solução MPS é, indubitavelmente,
a facilidade de gerenciamento
do inventário, de monitorar
o consumo, pedidos,
regulamentos e supervisão
da operação correta do
equipamento. Tudo se tornou

extremamente simples
e acessível para todo o nosso
pessoal. Eu recomendo,
definitivamente, este serviço
para todas as pessoas
envolvidas na área da Saúde.
É uma ferramenta
extremamente importante para
gerenciar o relacionamento
com o cliente, pois o acesso
aos dados no website
significa que nos mantemos
atualizados. Todas as
informações necessárias
estão disponíveis on-line
e não temos que pesquisar
sistematicamente o site.
Ter as informações sempre
disponíveis aprimora nossa
relação com os clientes,
o que é melhor para eles,
para nós e para a Carestream.
Eu estou muito interessado
no desenvolvimento de nossa
parceria com a Carestream.
Gosto de ter acesso seguro
às informações específicas
por parceiros individuais
e não somente a todo o site.
Idealmente, gostaria que
todas as minhas impressoras
fossem gerenciadas deste
modo. Os radiologistas estão
sob uma grande pressão,
e não ter que cuidar do
equipamento é extremamente
benéfico. Aguardo com

interesse para ver os planos
futuros da Carestream e para
entender como podemos
desenvolver mais esta solução.“
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