


PROCESSO 
CLÍNICO

AGENDA

* SaaS - Software acessível através da Internet.

Software simples e intuitivo

Livre de custos de instalação

Total segurança (encriptação de dados)

Suporte Técnico permanente

Formação inicial (se necessário)

BENEFÍCIOS

• Acessível em qualquer localização

• Aumento da captação de doentes

• Aumento da visibilidade através 

da presença do médico/clínica na Web

Rúbricas SOAP 
(Subjectivo; Objectivo; Avaliação e Plano)

Personalizável

Marcações (directório e consultório)

Optimiza a gestão das agendas

SAÚDE DIGITAL



PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA

FACTURAÇÃO

TakeCare® é um Sistema de Informação simples e seguro, composto por vários 
módulos direccionados especificamente para o Médico, para as Clínicas e para 
os Utentes, oferecido num modelo Software as a Service*.

Actualização permanente do 
INFOMED

Orientada aos diferentes 
subsistemas de Saúde

Honorários



www.takecare.pt
 takecare@takecare.pt

   
  239 792 835

TakeCare® um produto ProcessNet®

CLÍNICAS
POLICLÍNICAS
CONSULTÓRIOS
CENTROS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CENTROS DE REABILITAÇÃO
CENTROS DE EXAMES
LABORATÓRIOS

TakeCare – Saúde Digital

Prescrição Online – Takecare

TakeCare® 
Para o Utente

DIRECTÓRIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Directório | Pesquisa | Marcações | Website

Serviço de pesquisa, de directório e de marcação 
de serviços de saúde privados online que permite, 
de uma forma fácil, rápida e permanentemente, 
realizar todas essas tarefas sem telefonemas ou 
deslocações.

BENEFÍCIOS

Oferece aos consumidores de serviços •	
de saúde a capacidade de pesquisar 
serviços dessa natureza, dando-lhes a 
possibilidade de realizarem marcações 
online com rapidez e comodidade.

Permite ao Profissional e às EPCS •	
uma gestão automatizada do 
agendamento.

Disponibiliza às EPCS e aos •	
profissionais de saúde a capacidade 
de, a custo reduzido, darem a 
conhecer os seus serviços a 
um público consumidor mais 
alargado através de um Directório 
especializado.

TakeCare®  
Para o Profissional 

FERRAMENTA PARA GESTÃO DA CARTEIRA 
DE TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

Marcações | Processo Clínico | Prescrições 
Electrónicas | MCDT | Facturação

Actualização permanente do INFOMED

BENEFÍCIOS

Ferramenta de gestão da prática •	
profissional simples e intuitiva;

Processo Clínico Electrónico integrado •	
e interdependente do Registo de 
Saúde Electrónico Nacional (RSE);

Prescrição Electrónica de •	
Medicamentos e MCDT (formato 
conforme Port. 1501/2002 e Desp. 
7330/2003) com circuito fechado de 
prescrição e recepção de resultados 
inter-EPCS;

Analisar e gerir financeiramente a sua •	
actividade como profissional de saúde;

Disponível em qualquer localização;•	

Presença na web através de website •	
do profissional de saúde (facultativo).

TakeCare® 
Para Entidades 

FERRAMENTA DE GESTÃO PARA ENTIDADES 
PRESTADORAS DE CUIDADOS DE SAÚDE

Marcações | Honorários | Facturação 
Electrónica

Solução de gestão, suportada por tecnologias de 
informação, que permite a adopção das melhores 
práticas de gestão empresarial.

BENEFÍCIOS

Agilizar e optimizar a gestão das •	
agendas de marcação de cada 
Profissional;

Funcionalidades de facturação e •	
gestão de honorários; 

Processos de negócios orientados à •	
facturação na indústria da Saúde;

Processos de trabalho optimizados de •	
acordo com as melhores práticas de 
gestão empresarial e clínica.


