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O PRIMEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO
DIGITAL DE PROXIMIDADE
A missão da H4D consiste em facilitar o acesso aos cuidados de saúde, permitindo que
um doente consulte um médico à distância através da Consult Station®, o 1º consultório
médico digital de proximidade.
Este Dispositivo Médico de Classe IIa respeita 3 critérios, que garantem uma prática
médica profissional: o respeito da relação singular entre o doente e o médico (o doente não
é assistido por um terceiro auxiliar), a fiabilidade das medições (os sensores adequados,
corretamente posicionados) e para terminar, o acesso ao serviço através de um ponto de
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saúde fixo e identificável (uma solução perene de acesso aos cuidados de saúde).
A H4D propõe serviços de medicina curativa, medicina no trabalho e promoção da saúde,
abordando o projeto de saúde de farmácias, empresas, autarquias, etc. no território
francês e no estrangeiro.

DOIS MODOS DE UTILIZAÇÃO
DA CONSULT STATION®
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UM DISPOSITIVO MÉDICO PARA GARANTIR
UMA PRÁTICA MÉDICA PROFISSIONAL
A Consult Station®, o conjunto de sensores utilizados e o software H4D dispõem de uma certificação CE e do estatuto de Dispositivo Médico
de Classe IIa, assim como as interfaces API (Application Programming Interface) utilizadas. O dispositivo reúne instrumentos de medida,
sensores profissionais, ecrãs e um sistema de comunicação que permite a captura e a partilha de dados de saúde fiáveis
e reproduzíveis.
Esta exigência assegura ao médico a possibilidade de realizar um exame clínico e de estabelecer um diagnóstico médico, tal como faria no
seu próprio consultório.
TELECONSULTA
CLÍNICA

CHECK-UP
AUTÓNOMO

Escala visual analógica
(avaliação da dor)
Tensão arterial
Frequência cardíaca
Oximetria
Altura, peso, IMC
Temperatura
Testes visuais
(Amsler, acuidade visual)
Teste auditivo
ECG
Estetoscópio
Otoscópio
Dermatoscópio
Retinógrafo*
Glucómetro*
Câmara PTZ
(Pan, Tilt, Zoom)**
*

Opcional, e necessita de um auxiliar de cuidados de saúde
Disponível em 2020

**

A Consult Station® é um Dispositivo Médico,
produto regulamentado com a respetiva marca CE.
Idade mínima : 14 anos, mediante acompanhamento de um representante legal.
Ler atentamente as instruções antes da utilização !

Os dados de saúde são armazenados por um prestador de serviços de alojamento
de dados acordado pelo "Ministère des Solidarités et de la Santé".
Proteção
dos Dados

Garantia
de Qualidade

Equipamento
Certificado

Dados Médicos
Fiáveis

HIPAA

Certificação
EN ISO 13485:2016

FDA

DM
Dispositivo médico
de Classe IIa

Cabina 100% patenteada
e fabricada em França
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UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR ÚNICA
AO SERVIÇO DOS DOENTES E DOS MÉDICOS
UMA EXPERIÊNCIA INTUITIVA
E COLABORATIVA

UMA SOLUÇÃO
COMPLETA

•

Consulta através de um
site seguro ou de uma
aplicação

•

Identificação segura
através do cartão de
saúde

•

Impressão da receita e do
check-up autónomo na
cabina

•

Confirmação e lembrança
de consulta por e-mail ou
sms

•

•

•

Receção do doente na
cabina

Teleconsulta por
videoconferência com
exame clínico (diálogo e
assistência médica)

Acesso aos dados de
saúde no dossier digital
do doente no site ou na
aplicação

•

Coordenação médica
com gestão de agendas e
consultas

•

•

Acesso ao dossier do
doente

•

Software seguro intuitivo
e fácil de utilizar, com
identificação do médico
através do cartão CPS

Dispositivo médico
certificado e patenteado
que garante uma boa
prática médica

•

Relatório dirigido ao
médico de referência

•

Armazenamento de dados
seguro

•

Interface com software de
terceiros

NÚMEROS
CHAVE

•

Comunicação por
videoconferência e com
exame clínico

•

Biblioteca de protocolos
de exames à distância

98 %

> 94 %

De assistências
médicas completas

De consultas
com receita

99 %

97 %

De doentes satisfeitos
com a teleconsulta

Dos doentes
reutilizarão o serviço

" Este
serviço foi-me muito útil,
sendo que considero que é
um privilégio poder beneficiar do
mesmo quando o nosso médico
habitual não nos pode
receber. "

Comentários sobre a experiência dos utilizadores

PROFISSIONAL
DE SAÚDE

DOENTE

UM PERCURSO SIMPLES
E RÁPIDO
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EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE
A abordagem da H4D desenvolve-se sistematicamente em torno da construção de um projeto de saúde, incluindo o acesso médico,
a solução tecnológica e a gestão de projetos.

1

2

3

SERVIÇO MÉDICO
COMPLETO

CONSTRUÇÃO
DE PROJETOS DE SAÚDE

GESTÃO COMPLETA DO
ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO

EXPERIÊNCIA MÉDICA

EXPERIÊNCIA ORGANIZACIONAL

EXPERIÊNCIA TECNOLÓGICA

Um acompanhamento médico que inclui

Uma construção de projetos de saúde

Uma gestão integrada do consultório

o acesso aos profissionais de saúde, as

que integra o estudo pré-implantação,

ligado : a Consult Station®, o software

formações, a partilha de boas práticas

a definição de protocolos de cuidados,

médico Consult Access®, a aplicação de

de telemedicina clínica e a coordenação

o

consultas e o alojamento de dados de

médica.

intervenientes locais, assim como o

encontro

e

a

mobilização

dos

saúde.

controlo da atividade.

Eles nos confiaram seu projeto de saúde
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UMA OFERTA COMPLETA DE SERVIÇOS
EM TORNO DA CONSULT STATION®
A H4D procura construir as ofertas de serviços em colaboração com cada cliente para se adaptar ao projeto de saúde específico.

MEDICINA VOLTADA
PARA OS CUIDADOS

MEDICINA
NO TRABALHO

A H4D propõe um serviço de medicina voltada para os

A H4D propõe um acompanhamento para as equipas de

cuidados, permitindo aos doentes realizar consultas com um

medicina no trabalho. Os médicos e enfermeiros de medicina

médico de clínica geral ou especialista.

no trabalho podem integrar a Consult Station® nos respetivos
protocolos de acompanhamento dos colaboradores. Assim,

O médico realiza à distância um verdadeiro exame clínico

ganham tempo e podem acompanhar um maior número de

para estabelecer o seu diagnóstico e, se necessário, emite

trabalhadores, sem alterar a qualidade da assistência médica.

uma receita diretamente impressa na cabina, permitindo ir à
farmácia no próprio dia.

Para poder responder às exigências regulamentares da
medicina no trabalho, a H4D propõe também uma prestação

Os doentes podem dialogar confidencialmente com o médico,

de serviços de enfermagem no trabalho com a disponibilização

em condições semelhantes às de um consultório médico

de um(a) enfermeiro(a) da H4D diretamente no local.

presencial.

Realização de VIP (Visita de Informação
e Prevenção), nova visita, etc.

Teleconsulta com um
médico de clínicageral

Prestação de serviços de
enfermagem de medicina no trabalho

Teleconsulta
com um especialista

CHECK-UPS DE SAÚDE PERIÓDICOS
A H4D propõe a realização de um check-up de saúde periódico, adaptado a cada doente.
Implementado diretamente no local, este serviço de medicina preventiva permite aos doentes
fazer o balanço do respetivo estado de saúde, graças à prescrição de exames complementares
personalizados, e assim detetar eventuais riscos de doenças ou anomalias antes que se
agravem.

PROMOÇÃO
DA SAÚDE

Prescrição de exames
complementares

Despistagem de comportamentos de
risco e reorientação

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
A H4D desenvolveu programas de prevenção à medida, em torno de temáticas tais como o
sono, o stress, os vícios, a nutrição ou o sedentarismo/regresso à atividade física. Os médicos
acompanham individualmente cada doente para o sensibilizar, para o ajudar a mudar de
comportamento e manter o respetivo capital de saúde durante o máximo de tempo.

Sensibilização para o capital de saúde
e aconselhamento personalizado

Despistagem de comportamentos de
risco e reorientação
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UMA RESPOSTA CONCRETA ÀS NECESSIDADES
EXPRESSAS À ESCALA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL
EMPRESAS
Qualidade de vida no trabalho (QVT) dos trabalhadores

•
•
•
•

Melhoria da marca do empregador ;
Atratividade e fidelização dos trabalhadores ;
Impacto económico sobre o absentismo e a presença ;
Otimização dos protocolos de medicina no trabalho.

AUTARQUIAS
Acesso aos cuidados nos "desertos médicos" e QVT dos agentes

•
•
•
•

Reforço da oferta médica local ;
Descongestionamento dos serviços de urgência ;
Agilização dos protocolos de cuidados de saúde ;
Otimização dos protocolos de medicina no trabalho.

FARMÁCIAS
Serviços inovadores de proximidade

•
•
•
•

Reforço da oferta médica local ;
Criação de um local único de cuidados na farmácia ;
Melhoria da colaboração do binómio farmacêutico-médico ;
Reforço da atividade de aconselhamento.

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Otimização dos recursos médicos e paramédicos

•
•
•

Agilização da assistência médica aos doentes;
Consolidação de dados padronizados e reproduzíveis;
Partilha de experiência entre as redes técnicas dos estabelecimentos de gestão hospitalar.

SUBÚRBIOS
Proximidade médica e integração social

•
•
•

Recuperação do acesso aos cuidados ;
Reforço das ações de prevenção ;
Acompanhamento pelo pessoal associativo.

" SMART CITIES "
Qualidade de vida dos cidadãos

•
•
•
ESTABELECIMENTOS
PRISIONAIS

Acesso aos cuidados por parte
dos detidos e medicina no
trabalho para os agentes

Iniciativa tecnológica pioneira a favor dos cidadãos ;
Criação de uma rede sanitária de alto desempenho ;
Sistema de alerta precoce para análises epidemiológicas.

RESIDÊNCIAS
PARA IDOSOS

RESIDÊNCIAS /
CAMPUS ESTUDANTIS

Acompanhamento
dos idosos

Acesso aos cuidados
pelos estudantes

ESPECIALISTA EM
TELEMEDICINA
CLÍNICA
+33 (0)1 70 81 49 49
contact@h4d.com
WWW.H4D.COM

92 AVENUE KLÉBER
75116 PARIS
FRANCE
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