Menos minutos, Mais vidas

Proteja a sua
Equipa Hospitalar
Gestão de pacientes
com COVID-19

A Pandemia da COVID -19
A pandemia da COVID-19 colocou o seu hospital e o serviço de saúde
na linha da frente e na primeira página das notícias.
Para lidar com sucesso contra a COVID-19 é absolutamente crucial
proteger a sua equipa médica. Se uma parte significativa da sua
equipa médica ficar infetada, então o sistema médico entrará
em colapso – com resultados potencialmente catastróficos para as
pessoas que serve!

Qual é o maior risco
para a sua equipa hospitalar?
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De forma simples, o maior risco

O próprio paciente pode até acreditar que

é, neste momento, ter um doente

tem a COVID-19. Também pode ter chegado

infetado que tenha sido trazido

ao hospital devido a uma outra emergência

para o hospital e esteinfetar todos

é dica e nem sequer suspeitar de que

osm seus colaboradores

está com COVID-19!
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Como lidar com este risco?
Exemplo de EPI para para o
para contactar com uma pessoa s
Cada país/região está a desenvolver a sua

efetuado por pessoal médico devidamente

própria solução com base nos seus recursos

preparado e protegido.

uspeita de ter ou que tem a COVID-19:

disponíveis. No entanto, um fator comum é a
necessidade de separar os infetados

Cada paciente que entra no hospital é uma

daqueles que não estão infetados. Isto pode

potencial vítima da COVID-19 – quer esteja

parecer simples, mas não é.

ciente disso ou não.

Paciente com COVID-19:

Não é prático ter todo o pessoal hospitalar

Um paciente acredita que tem COVID-19. A

equipado com os EPIs indicados para o

ambulância leva o paciente ao seu centro de

contacto com uma pessoa suspeita ou

EPI para contacto com uma pessoa que

tratamento especializado para o testar e

infetada com a COVID-19.

se suspeita ter ou tem a COVID-19:
• Fato corpo inteiro, cobrindo o cabelo

depois tratar.

• Proteção para calçado

Outras Emergências:

O segredo para proteger o pessoal hospitalar

• Proteção de olhos (óculos)

A ambulância responde a uma chamada de

e continuar a prestar um bom serviço de

• Proteção de nariz e boca (máscara N95)

emergência (ex.: enfarte do miocárdio, AVC

saúde é garantir que o mesmo esteja ciente

• Viseira de proteção facial

ou traumatismo). Este paciente também pode

de potenciais pacientes com COVID-19,

• Luvas

estar infetado com a COVID-19. A

antes mesmo destes entrarem no hospital.

Resumindo, um fato de proteção completo

emergência tem de ser tratada, mas todo o

Desse modo, podem ser tomadas as devidas

contacto com este paciente tem de ser

precauções antes de o paciente chegar.
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Apresentamos a Plataforma de
Comunicação STEMI que Permite
uma Melhor Gestão de Pacientes
A STEMI Global, criou uma plataforma de

AVC, traumatismo) quando a COVID-19 é só

comunicação , já validada, que permite

uma potencial “doença secundária”. Em

uma melhor integração das Equipas

qualquer um dos casos, o paramédico

Médicas de Emergência, em campo e nos

informa o hospital, ainda em trânsito, que a

hospitais. Em resposta à pandemia da

vítima é um potencial paciente com

COVID-19, a STEMI Global expandiu a sua

COVID-19. Médicos ou especialistas podem

Resumindo:

atual plataforma de comunicação para

consultar a informação antes do paciente

A plataforma de comunicação STEMI

incluir um Módulo especialmente c

chegar ao hospital.

permite-lhe gerir melhor os pacientes que
chegam. Ao identificar os pacientes

oncebido para lidar com a COVID-19.
No primeiro caso, o potencial paciente com
O módulo auxilia os paramédicos, em

COVID-19 é imediatamente levado para a

campo, na identificação correta dum

Unidade de COVID-19.

potencial paciente com COVID-19 e
informando o hospital com antecedência.

No segundo caso, a equipa hospitalar fica a
par da emergência e pode preparar-se com

suspeitos de COVID-19, antes destes
entrarem no seu hospital, é mais fácil:
• Proteger devidamente a sua equipa

• Preparar a sua equipa de emergência
atempadamente para a chegada do paciente
• Deixar a sua equipa de emergência

Os paramédicos podem utilizá-lo quando há

antecedência. O procedimento médico para

suspeita que um paciente tenha COVID-19,

salvar a vida do paciente pode ser efetuado

trabalhar normalmente nos casos de

ou noutra emergência (enfarte do miocárdio,

em segurança e sem demora. Depois, o

pacientes “seguros”
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Que benefícios é que o módulo COVID-19 da
plataforma de comunicação STEMI tem
para oferecer?
Os paramédicos podem ver no campo e em

Para ajudar o hospital e os serviços de saúde

tempo real, qual é a Unidade de Covid-19

a lidarem com a pandemia da COVID-19,

disponível mais próxima e a sua capacidade

a plataforma produz relatórios em tempo
real diários/semanais/mensais que mostram:

O hospital recebe informação acerca do
paciente que está para chegar e prepara-se
adequadamente
A equipa médica do hospital verifica o Cartão de
Avaliação de COVID-19 (preenchida pelo
paramédico) e avalia os motivos pelos quais o
paramédico suspeita ser um caso COVID-19

A disponibilidade de cada hospital
O número de casos que cada
serviço do hospital está a gerir
Tempos de resposta médios do hospital
Contactos do hospital

Está disponível a avaliação do paramédico

O número estimado de pessoas

relacionada como potencial número de pessoas

em contacto com o paciente

em perigo É possível efetuar o contacto telefónico

que possam estar potencialmente

imediato entre o hospital e a equipa de emergência

infetadas
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Tecnologia Comprovada:
Se necessário, pode ser rapidamente
desenvolvido com outras
funcionalidades como:
• Mapeamento geográfico do número
de pacientes com COVID-19.
• Possibilitação da comunicação e de
conversas de vídeo online entre

Os atuais utilizadores da plataforma de

A plataforma de comunicação STEMI já

paramédicos (ou pacientes no

comunicação STEMI acham-na fácil de

foi comprovada na prática clínica e

campo/ambulância) e o centro hospitalar

utilizar. Consideram-na também uma ajuda

avaliada positivamente por pessoal

• nformação por parte da equipa médica

hospitalar e paramédicos no terreno. O

de emergência no terreno, à sede de

sistema está em conformidade com o

emergência, da necessidade de

RGPD e não interfere de modo algum

substituição de EPIs

com os direitos pessoais dos doentes
ou dos profissionais de saúde. Não

• Maior personalização de acordo com as
suas necessidades específicas...

interfere negativamente ou compete
com qualquer ambulância ou sistema

Esta tecnologia que salva vidas pode ser

de TI hospitalar.

implementada de forma rápida, eficiente e
sem um investimento financeiro significativo.

preciosa e uma vantagem significativa para
poder prestar um melhor serviço de saúde.
Não procrastine! Proteja o seu pessoal
médico vital já hoje...
Contacte-nos hoje [info@stemiglobal.com] para
obter mais informações sobre como a plataforma
de comunicação STEMI pode ajudar a proteger
o seu pessoal médico crítico, melhorando a gestão
de pacientes ou para pedir uma demonstração
GRATUITA.
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Testemunhos
Não somos cardiologistas proﬁssionais. O especialista é que sabe dar
a melhor avaliação do estado do paciente. É uma ajuda preciosa.“
MUDr. Ľubica Bajerovská, Médico Responsável, Serviço de Emergência de Košice

O módulo STROKE representa sem dúvida um benefício para o paciente em
caso de suspeita de acidente vascular cerebral. Mobiliza com emergência todos
os atores indispensáveis nos procedimentos de anamnese, diagnóstico e
terapia em favor do paciente. Minimiza o tempo isquémico, fulcral para a extensão,
o caráter e a reversibilidade da lesão do tecido cerebral.“
PhDr. Valéria Horóckyová, socorrista

Obrigado por me ter salvado a vida. Tive um enfarte de miocárdio
com paragem cardíaca. Sobrevivi tanto à reanimação como também
ao transporte urgente ao Centro de Cardiologia em Prešov, graças
à aplicação. Espero bem que a aplicação STEMI possa continuar a
ajudar outras pessoas!“
Milan Fabrici, 38 anos, Spišská Nová Ves, Eslováquia

Parceiros
Instituições

Utilizadores da STEMI
Sociedades de primeiros socorros

Centros de cardiologia

Centros de neurologia

Projetos

STEMI Global s.r.o.
Para saber mais, visite o nosso site
www.stemiglobal.com
ou escreva-nos ao endereço info@stemiglobal.com

Veja as nossas últimas novidades:

