SOFTWARE

AMICUS®

Program pro lékařské ambulance
• Komplexní řešení problematiky administrativy malé
lékařské praxe
• Jednoduché a intuitivní ovládání a přehledné vedení
zdravotních záznamů
• Provozní rychlost a spolehlivost se zázemím profesionální
technické podpory
• Pravidelná online aktualizace
• Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
• Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními
a se ZP
• Stálá nabídka různých úrovní školení
• 18 barevných schémat uspokojí i nejnáročnějšího uživatele

POPIS
Program AMICUS® je určený pro ambulance praktických i odborných lékařů s výjimkou stomatologů. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá stavba programu, propracovanost funkcí, provozní spolehlivost, vysoká úroveň doplňkových služeb a zázemí nejsilnějšího dodavatele.

AMICUS® vede kompletní zdravotní dokumentaci pacientů počínaje zavedením pacienta do evidence, jeho registrací k příslušné zdravotní pojišťovně, přes vložení potřebných zdravotních údajů, dekurzů, medikací, pracovních neschopností, příjmů
výsledků z komplementárních vyšetření až po zaúčtování provedené péče zdravotní pojišťovně. Tyto základní možnosti jsou doplněny mnoha tiskovými výstupy jak
do standardních formulářů, tak do formulářů uživatelsky definovatelných. Program
nabízí i velké množství kritérií, podle kterých lze provést výběr skupiny pacientů. Pro
tyto výběry lze použít téměř všechna již vložená data.
Pro sledování ekonomiky chodu ordinace nabízí AMICUS® celou řadu přehledů a sestav od počtů ošetřených pacientů, přes statistiky vykázaných položek až po sledování preskripce léků a zdravotních pomůcek.
AMICUS® umožňuje příjem a export dat do jiných systémů pomocí datového standardu MZ ČR, komunikaci s diagnostickými přístroji (počítačová EKG, spirometr, tonometr ...) i práci s obrazovou informací pomocí modulu VVision (ultrazvuk, endoskopie, skener, fotoaparát).
AMICUS® je uživateli ceněn především pro rychlé a kvalitní vyúčtování poskytnuté
péče (včetně hotovostní platby) zdravotním pojišťovnám a pro rychle dosažitelnou
aktuální podporu při práci s programem. K jeho dalším přednostem patří snadné
a intuitivní ovládání respektující obecně používané standardy Windows, stabilita
dat i velký rozsah funkcionality.
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