SOFTWARE

PC DOKTOR®
Program pro lékařské ambulance

• Komplexnost řešení problematiky administrativy
lékařské praxe
• Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu
vlastním potřebám
• Důraz kladený na jednoduchost obsluhy,
přehlednost a provozní spolehlivost
• Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
• Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
• Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi
a automatizací činností
• Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
• Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními
a se ZP
• Aktualizace programu a číselníků přes internet
• Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva

POPIS
Program PC DOKTOR je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení. Ve všech uvedených
typech lékařských zařízení uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky
funkcí programu, provozní spolehlivost a nízké pořizovací náklady.
Kromě základního, bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované
verze pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie, ORL, neurologie, ortopedie, urologie,
alergologie a imunologie, diabetologie, ZPP, pracoviště RDG, HomeCare.
Pro jednotlivé odbornosti je základní verze rozšířena na základě konkrétních potřeb dané
odbornosti. Program je elastický z pohledu přizpůsobení požadavkům na režim práce v ordinaci. Jeho obsluha je nenáročná a uživatelsky přívětivá. Je vybaven řadou funkcí pro administraci a údržbu i při provozu v síťové verzi, takže nevyžaduje od obsluhy žádné speciální
odborné znalosti.
Výčet nejpoužívanějších funkcí programu PC DOKTOR:
• vedení kartotéky pacientů a jejich záznamů vyšetření
• ordinace léků
• vystavování všech potřebných zdravotních dokladů
• ucelený pohled na historii onemocnění
• vykazování a vyúčtování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám nebo pacientům
• řadu přehledů a statistik
• objednávání pacientů
• komunikace s laboratoří
• číselníky
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