SOFTWARE

AMBULANTNÍ PROGRAMY
Nadstavbové moduly

POPIS

eDávky
eKontrol

Umožňují předání dávek zdravotním pojišťovnám elektronickou formou.
Rychlá a snadná moderní elektronická komunikace.
Nadstavbový modul automaticky a průběžně kontroluje údaje důležité pro
bezchybné vyúčtování zdravotní péče.

eParafa

Modul eParafa umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické
podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF s elektronickým
podpisem.

eRecept

Umožňuje elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL. Pro
lékaře tento modul neznamená žádnou práci navíc, ale naopak mu dává
lepší kontrolu nad preskripcí.

DiaPL

Modul zjednodušuje provádění dispenzárních prohlídek diabetologických
pacientů 2. typu v ordinaci praktického lékaře a upozorňuje na dodržování
postupů stanovených doporučeným postupem SVL ČSL JEP.

eNálezy

Modul zajišťuje automatizované zpracování došlých elektronických dat v
datovém standardu MZ ČR (DASTA 2 a 3). Laboratorní výsledky, zprávy z
konsiliárních vyšetření, radiologie nebo propouštěcí zprávy z nemocnice.

PC Brevíř
Lékové
interakce

Rozšířením číselníku léků o modul PC BREVÍŘ získávají uživatelé rychlý a
pohodlný přístup k aktuálním informacím o léčivech registrovaných v ČR.
Modul automatické kontroly lékových interakcí je chytrý doplněk
počítačového programů, určený pro ambulantní lékaře.

CGMesky

Je služba v programu PC DOKTOR®, která umožňuje informovat pacienty
prostřednictvím SMS přímo z Vašeho programu. Vaši pacienti už nikdy
nezapomenou na termíny objednání. Aktivní komunikací s pacientem
omezíte množství vyrušujících telefonátů.

Obrazový
archív

Program umožňuje vkládat, popisovat a uschovávat snímky přímo z různých
zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG videokamera, digitální
fotoaparát apod.

Grafické
vyšetrení
ˇ

Možnost provádět grafický záznam výsledků vyšetření do předem
připravených předtisků (rastrů). Tyto rastry se odlišují pro různé odbornosti a
jsou volitelnou částí dodávky.

Pracovní
lékarství
ˇ

Pracovišteˇ
sestry
Modul
VVISION

Pracovní lékařství a ZPP je nadstavbový modul zaměřený na činnost závodní
preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství.
Rozsah funkcí základního programu, které budou sestře zpřístupněny nebo
naopak zakázány, určuje lékař podle konkrétní situace.
Obrazový modul umožňuje v kartě pacienta vytvořit obrazový výsledek a
připojit k němu obrázky z různých zdrojů jako je skener, digitální fotoaparát,
ultrazvuk, kolposkop, RTG atd.
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