COMUNICADO DE IMPRENSA
O UpToDate Anywhere faz a sua estreia europeia com a implementação pelo
Hospital Reinier de Graaf dos Países Baixos deste recurso móvel de apoio às
decisões clínicas
10 de Dezembro de 2014 – A Wolters Kluwer Health, fornecedor líder de informação global para
profissionais e estudantes do sector dos cuidados de saúde, anunciou hoje que o Hospital Reinier
de Graaf, o hospital mais antigo dos Países Baixos, é a primeira organização de prestação de
cuidados de saúde na Europa a implementar o UpToDate® Anywhere. O hospital fornece agora aos
médicos acesso móvel ao aclamado recurso fundamentado de apoio às decisões clínicas através da
aplicação UpToDate.
“No Hospital Reinier de Graaf dedicamo-nos a prestar cuidados compassivos e centrados no doente, da
forma mais consistente, eficiente e segura possível. Para atingir este objectivo, aspiramos
continuamente a descobrir novos conhecimentos e procedimentos clínicos e promover a sua
comunicação aos médicos, internos e estudantes de medicina," afirmou o Dr. Geke A. Blok, Director de
Ciência e Educação Médica, no Hospital Reinier de Graaf. “UpToDate Anywhere é a extensão natural
desta visão pela sua capacidade de fornecer aos médicos o acesso móvel, a qualquer momento e em
qualquer lugar, a perspectivas fundamentadas, recomendações, protocolos e melhores práticas no
ponto de atendimento e para além dele."
O Hospital Reinier de Graaf presta cuidados a aproximadamente 450 000 doentes a partir da sua
localização principal em Delft, das suas instalações em Voorburg e das clínicas em Naaldwijk e Den
Haag. Os seus mais de 3000 profissionais incluem 190 especialistas médicos, mais de 100 internos e
centenas de estudantes de medicina todos os anos, distribuídos por 37 especialidades. Como hospital
universitário, o Reinier de Graaf fornece também formação médica especializada em 23 áreas de
especialidade, bem como vários programas (avançados) de enfermeiros e paramédicos e formação de
apoio de acompanhamento médico.
Classificada em primeiro lugar na categoria “As melhores aplicações médicas para o seu novo iPhone”
pela iMedicalApps e nomeada uma das “Melhores aplicações do sector da publicação” pela EContent
Magazine, o UpToDate está disponível para plataformas móveis iOS, Android™ e Windows 8, bem como
através de qualquer navegador de Internet móvel. Cerca de 300 000 médicos de todo o mundo podem
já aceder à aplicação móvel do UpToDate.
Os hospitais europeus e sistemas de saúde com um objectivo estratégico de promover a integração dos
fluxos de trabalho podem optar por integrar o UpToDate nos sistemas electrónicos de registo médico,
como o Cerner, o InterSystems, o MEDITECH, o Medasys, entre outros. Isto permite aos utilizadores
pesquisar no UpToDate com um menor número de cliques e sem janelas ou inícios de sessão adicionais.
Os utilizadores do UpToDate Anywhere em organizações de prestação de cuidados de saúde beneficiam
em particular da função Procure no seu próprio idioma, um pacote personalizável de pesquisa em
vários idiomas e de ferramentas de navegação que permite aos médicos colocar questões médicas no
seu próprio idioma. Esta experiência personalizável simplifica a pesquisa de informações médicas e
recomendações avaliadas através do recurso a um avançado sistema de tradução (a aguardar patente)
para termos de pesquisa em nove idiomas, incluindo francês, alemão, italiano, português, espanhol e

inglês. A função intuitiva de conclusão automática da pesquisa do UpToDate prevê palavras ou
expressões no idioma nativo de um médico, de forma a oferecer resultados de pesquisa mais rápidos.
“Partilhamos a dedicação do Hospital Reinier de Graaf na prestação do mais alto nível de cuidados,
através do apoio dado aos seus médicos para encontrarem as melhores respostas para as suas questões
médicas, onde e quando estas surgirem”, afirmou a Dr.ª Denise Basow,Vice-Presidente e Directorageral, UpToDate na Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions. “O Hospital Reinier de Graaf foi pioneiro
do UpToDate Anywhere na Europa, garantindo que o acesso ao apoio fundamentado e fiável às decisões
clínicas está tão acessível como o telemóvel no casaco de um médico.”
Siga o UpToDate no Facebook, no Twitter e no LinkedIn.
Acerca da Wolters Kluwer Health
A Wolters Kluwer Health é líder global no fornecimento de informação, soluções de apoio a decisões
empresariais e soluções de ponto de atendimento para o sector da saúde. Servindo mais de 150 países
em todo o mundo, os médicos confiam nas soluções líderes de mercado da Wolters Kluwer Health de
software e ferramentas habilitadas pela informação, ao longo das suas carreiras profissionais, desde a
formação à investigação e até à prática As principais marcas incluem Health Language®, Lexicomp®,
Lippincott Williams & Wilkins, Medicom®, Medi-Span®, Medknow, Ovid®, Pharmacy OneSource®,
ProVation® Medical e UpToDate®.
A Wolters Kluwer Health faz parte da Wolters Kluwer, uma empresa global líder no mercado de serviços
de informação. A Wolters Kluwer teve, em 2013, receitas de 3,6 mil milhões de euros (4,7 mil milhões
de dólares), emprega aproximadamente 19 000 pessoas em todo o mundo e opera em mais de 40 países
na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e América Latina. Wolters Kluwer tem sede em Alphen aan
den Rijn, Países Baixos. As suas acções estão cotadas na Euronext Amsterdam (WKL) e estão incluídas
nos índices AEX e Euronext 100. A Wolters Kluwer tem um programa patrocinado de certificados de
depósito americanos (ADR) de nível 1. Os ADR são transaccionados no mercado livre nos E.U.A.
(WTKWY).
Siga o nosso Twitter oficial: @WKHealth.
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