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HP julkistaa uusia ratkaisuja 

terveydenhuoltoalalle 

HP:n IPG-yksikön uutuudet HP Exstream for 

Healthcare Providers ja HP Distributed Workflow 

Solution for Healthcare parantavat 

potilaskokemuksia, vähentävät toistuvia 

sairaalakäyntejä ja automatisoivat 

paperipohjaisia prosesseja 

 

 

 

HELSINKI, 8.6.2011 – HP julkisti tänään uusia terveydenhuoltoalalle 

suunnattuja ratkaisuja. HP Distributed Workflow Solution for 

Healthcare -ratkaisu ja HP Exstream for Healthcare Providers -

ohjelmisto on suunniteltu parantamaan potilaskokemuksia ja 

vähentämään toistuvia sairaalakäyntejä merkittävästi. 

Seitsemän kymmenestä suurimmasta terveydenhuoltoalan 

yrityksestä on valinnut HP:n tulostus- ja kuvankäsittelypalvelut(1), ja 

yhtiön uudet julkistukset ovat osoitus HP:n sitoutuneisuudesta 

vahvan johtoasemansa säilyttämiseen. Uudet ratkaisut tuovat 

terveydenhuoltoalan organisaatioille monia hyötyjä:  

— HP Distributed Workflow Solution for Healthcare(2) yhdessä 

Hyland Softwaren kanssa yksinkertaistaa ja automatisoi 

paperipohjaisia prosesseja. Uuden ratkaisun ansiosta asiakirjat 

tallentuvat virheettömästi, ja kaikki organisaation jäsenet 

pääsevät vaivatta käsiksi tarvitsemiinsa dokumentteihin. 

— HP Exstream for Healthcare Providers(3) auttaa 

terveydenhuollon palveluntarjoajia vähentämään potilaidensa 

toistuvia sairaalakäyntejä henkilökohtaisen ja helposti 

ymmärrettävän potilasviestinnän turvin. Potilas valitsee itse 

millä kielellä, missä formaatissa ja mitä kanavaa pitkin hän 

tarvitsemansa tiedot saa. 

Distributed Workflow -ratkaisun avulla monet yhä paperiarkistoa 

käyttävät terveydenhuollon organisaatiot voivat skannata ja 

syöttää potilastiedot suoraan sähköiseen potilasarkistoon, jossa 

ne luetteloituvat automaattisesti. 
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―Sairaalan työntekijät voivat skannata potilastietoja suoraan 

asiaankuuluviin kanaviin. Oikeanlaisten hoitopäätösten 

tekemiseen tarvittavat kriittiset potilastiedot sekä erilaiset 

laskutusta nopeuttavat tiedot jaetaan automaattisesti heti 

tallennuksen jälkeen‖, kertoo HP IPG Managed Enterprise 

Solutions -yksikön WW Health Solutionsin Market Development 

Consultant, Laurie Eldridge-Shanaman. 

Uusi Exstream-ohjelmisto tarjoaa alustan yksilölliselle 

potilasviestinnälle, johon kuuluvat esimerkiksi kotiutuksen jälkeen 

tarvittavat lääkintäohjeet ja kuntoutusaikataulut. Exstreamillä 

pääsee käsiksi sairaalan tietokantoihin, ja sen avulla voi luoda 

kotiutusohjeita sekä muita kotiutuksen jälkeisessä viestinnässä 

tarvittavia materiaaleja. Potilas voi itse valita kielen ja kanavan, 

jonka kautta viestit kulkevat. Esimerkiksi potilaalle lähetettävät 

muistutukset voivat tulla joko turvallisen verkkoportaalin kautta, 

tekstiviestillä tai vastaajaviestinä. Exstream-ohjelmistolla luotuihin 

kotiutusohjeisiin voi sisällyttää lääkintäaikataulun, tietoa 

mahdollisista haittavaikutuksista, paranemisprosessista ja 

seurantakäyntien aikataulusta sekä lääkäreiden yhteystietoja. 

‖Terveydenhuoltoalan yritykset ympäri maailman panostavat 

uudenlaisiin prosesseihin ja teknologioihin, jotta ne voisivat 

vähentää potilaiden toistuvia sairaalakäyntejä. Suurimpia 

ongelmia aiheuttavat yhä tehoton ja puutteellinen viestintä 

kotiutuksen yhteydessä sekä siirrot eri hoitolaitosten välillä. 

Tällaisissa tilanteissa potilaille ja jälkihoidosta vastaaville tahoille 

saattaa syntyä ongelmia, jos esimerkiksi jälkihoitoon kuuluvat 

tapaamiset jäävät välistä tai lääkintäaikataulua on vaikea 

ymmärtää. HP Exstream Solution for Healthcare Providers puuttuu 

suoraan ongelman ytimeen varmistamalla, että 

henkilökohtaiseen kotiutuksen jälkeiseen viestintään kuuluvat 

muistutukset ja hoito-ohjeet toimitetaan potilaan valitsemalla 

kielellä ja hänen toivomassaan formaatissa esimerkiksi paperilla, 

sähköpostina tai puhelimen välityksellä‖, Eldridge-Shanaman 

lisää. 

HP 

HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille 

ympäri maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja 

henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset 

päätelaitteet, maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja 

tulostuksen ratkaisut. HP luo pilviteknologian ja 

liitettävyysominaisuuksien avulla maailmaan toimivia, suojattuja 
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yhteyksiä, joiden avulla jokainen voi välittää merkityksellisiä 

sisältöjä. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista 

www.hp.fi ja www.hp.com.  

(1) Perustuu vuoden 2010 ―Fortune Global 500‖-listaukseen marraskuusta 2009 alkaen 

kerättyihin tietoihin. 

(2) Distributed Workflow sisältää Hyland Softwaren OnBase -sisällönhallintaohjelmiston, 

joka luo keskitetyn tallennuspaikan, johon voi tallentaa sekä sähköisiä että paperisia 

dokumentteja. Lisäksi OnBase automatisoi asiakirjojen tallennusprosessin. 

(3) Exstream on yhteensopiva sairaaloissa jo käytössä olevien IT-infrastruktuurien, kuten 

SOA:n (service oriented architecture) kanssa. Ohjelmiston avulla sairaalan 

henkilökunta voi selailla sähköistä potilasarkistoa ja muita terveydenhuoltoalan 

tietojärjestelmiä.  
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