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Aktualizacje

Oprogramowanie wspierające zarządzanie szpitalem, przychodnią, gabinetem lekarskim.

•
•
•
•
•

STOSUJ SPRAWDZONE OPROGRAMOWANIE
INFORMATYZUJ KROK PO KROKU CAŁĄ PLACÓWKĘ
WSPOMAGAJ PRACĘ PRACOWNIKÓW
ZARZĄDZAJ SKUTECZNIE PLACÓWKĄ
NAWIĄŻ DOBRE RELACJE Z PACJENTAMI

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA:
System S.AXON to nowoczesne oprogramowanie
medyczne, pomagające w organizacji codziennej
pracy personelu medycznego i umożliwiające sprawne
zarządzanie placówkami służby zdrowia i gabinetami
lekarskimi. Jeżeli jako menadżer placówki medycznej
poszukujesz sprawdzonych rozwiązań ułatwiających
pracę personelu medycznego przy zachowaniu wysokiej
jakości obsługi pacjentów, to system S.AXON jest
idealnym rozwiązaniem.
Zintegrowanie danych w jednej wydajnej bazie
danych SQL gwarantuje stabilność systemu. Dane są
wprowadzane tylko raz, dzięki czemu oszczędzacie
Państwo czas. Natomiast modułowa budowa pozwoli
Państwu optymalnie zaplanować proces informatyzacji
placówki. System sprawdza się w konfiguracji jedno- i
wielostanowiskowej.
PRZEWAGI SYSTEMU:
System jest na bieżąco aktualizowany do
zmieniających się wymogów prawnych. Gwarantujemy
Państwu indywidualne podejście do Państwa potrzeb
oraz fachowe wdrożenie systemu. Dożywotnia licencja
zapewnia Państwu stały dostęp do danych. Dzięki
kompleksowej obsłudze powdrożeniowej macie Państwo
pewność optymalnego wykorzystania systemu w
Państwa placówce.
System umożliwia Państwu import danych z plików
zewnętrznych co wspomaga jego wdrożenie i bieżącą
eksploatację. Elastyczność oprogramowania S.AXON
pozwala na dostosowanie do różnych specjalności
medycznych. Możecie Państwo rozszerzyć zakres danych
medycznych pacjenta zbieranych podczas procesu
leczenia.
Zastosowanie programu S.AXON w Państwa placówce
pozwoli Państwu zoptymalizować i ułatwić pracę lekarzy,
pielęgniarek i recepcjonistek. Zapewni to wyższą jakość
i wygodę pracy personelu.
KORZYŚCI WDROŻENIA:
Decydując się na informatyzację całej placówki
warto wybrać rozwiązanie kompleksowe obsługujące
część administracyjną i medyczną. System S.AXON
oferuje Państwu wymierne korzyści w sferze
organizacji, zarządzania i finansów. W poszczególnych
modułach uwzględniono większość pomysłów i sugestii
lekarzy, pielęgniarek, recepcjonistek i pracowników
administracyjnych.
Zespołowa
praca
pozwoliła
na stworzenie systemu harmonijnie łączącego
funkcjonalność z wydajnością obsługi.

GABINET LEKARSKI
Program S.AXON Gabinet Lekarski może być
wykorzystywany jako część większej całości lub działać
jako oddzielny program w gabinecie lekarskim.
Dzięki oprogramowaniu S.AXON dokumentacja
związana z procesem leczenia (opisy wizyt, recepty,
badania
laboratoryjne,
badania
diagnostyczne)
tworzona jest w formie elektronicznej. Tworzenie i
prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
pozwala Państwu na dostęp do całej kartoteki medycznej
pacjenta (zgodnie z aktualnym stanem prawnym).
Korzyści wdrożenia modułu S.AXON Gabinet Lekarski:
•

•

•

•

•

•

•

Wgląd w całą historię choroby pacjenta
zarejestrowaną w systemie (EDM) dzięki integracji
w ramach systemu S.AXON
Sprawne wprowadzanie danych o wizycie pacjenta
dzięki
wykorzystaniu
zindywidualizowanych
szablonów opisów
Elastyczne dostosowanie do Państwa specjalności
dzięki możliwości rozszerzenia zakresu danych
medycznych zbieranych podczas wizyty pacjenta w
Państwa gabinecie
Podwyższenie jakości obsługi pacjenta poprzez
zaoferowanie mu dodatkowych korzyści w postaci
przypomnień sms/e-mail o zbliżającej się wizycie
Usprawnienie pracy z dokumentacją możliwe dzięki
edytowalnym wydrukom dotyczącym pacjenta i
ruchu chorych
Rozszerzenie zakresu gromadzonych danych
dzięki możliwości dołączenia do historii choroby
pacjenta zeskanowanych dokumentów oraz plików
graficznych, w tym filmów oraz plików w standardzie
DICOM
Usprawnienie
procesu
zarządzania
dzięki
precyzyjnym analizom dotyczącym działalności
gabinetu

PRZYCHODNIA

SZPITAL

System S.AXON dla przychodni charakteryzuje się
modułową budową pozwalającą optymalnie dostosować
strukturę informatyzacji do bieżących oraz przyszłych
potrzeb Państwa placówki. Ma on zastosowanie
w Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki
Zdrowotnej. Jego wdrożenie ma na celu usprawnienie
pracy lekarzy i pielęgniarek w przychodni oraz
podwyższenie jakości obsługi pacjenta.

Zintegrowany system do zarządzania szpitalem
S.AXON umożliwia kompleksową informatyzację szpitala,
zarówno części administracyjnej jak i medycznej.
Połączenie dużej funkcjonalności systemu z fachowym
wdrożeniem umożliwia najlepsze jego wykorzystanie w
Państwa placówce.

Korzyści wdrożenia systemu S.AXON dla przychodni:

• Pełna informatyzacja najważniejszych komórek
organizacyjnych placówki
• Precyzyjne dopasowanie zakresu gromadzonych
danych do specjalności występujących w szpitalu
• Wsparcie sprawnego zarządzania ruchem chorych
poprzez intuicyjną ewidencję przyjęć i pobytów
pacjentów w szpitalu, z dokładnością do łóżka
• Optymalizacja procesu tworzenia dokumentacji
(EDM) umożliwiająca lekarzowi sprawne uzupełnianie
danych chorobowych pacjenta oraz wygodny dostęp
do całej zapisanej w systemie historii choroby
• Usprawnienie pracy z dokumentacją medyczną dzięki
edytowalnym wydrukom
• Możliwość dołączenia do historii choroby pacjenta
zeskanowanych dokumentów oraz plików graficznych,
w tym filmów oraz plików w standardzie DICOM
• Precyzyjna ewidencja przychodów i rozchodów
leków, w tym ewidencja na konkretnego pacjenta,
umożliwiająca racjonalizację gospodarki lekowej
szpitala
• Podwyższenie jakości obsługi pacjenta dzięki
usprawnieniu obiegu informacji oraz usprawnieniu
wprowadzania informacji do systemu (wykorzystanie
szablonów opisów)
• Wydajna obsługa badań laboratoryjnych pacjentów
dzięki obsłudze wymiany danych z laboratorium
zewnętrznym w standardzie HL7
• Wsparcie procesu rozliczania z NFZ za pomocą
otwartego formatu danych XML oraz bieżąca
weryfikacja poprawności wprowadzonych danych pod
względem wymagań płatnika
• Wspomaganie procesu decyzyjnego zarządzających
szpitalem
dzięki
rozbudowanym
statystykom
pozwalającym na przeprowadzenie precyzyjnych
analiz dotyczących działalności szpitala

• Utrzymanie porządku w dokumentacji prowadzonej
w wersji elektronicznej zgodnej z aktualnymi
wymogami prawnymi
• Usprawnienie tworzenia dokumentów wewnętrznych
i zewnętrznych poprzez wykorzystanie szablonów
• Gwarancja nieusuwalności danych podpisanych
elektronicznie
• Usprawnienie zarządzania wizytami pacjentów
poprzez graficzny terminarz pozwalający na
rejestrację wizyty z dokładnością do dnia i godziny
• Wspomaganie wprowadzania danych i wystawiania
recept poprzez dostęp do słowników ICD-9, ICD-10
i wykazu leków refundowanych MZ oraz baz leków
BAZYL i KS-BLOZ
• Wzrost
komfortu
dla
pacjentów
poprzez
udostępnienie możliwości rejestracji wizyty przez
Internet oraz system powiadomień sms i e-mail
• Sprawne rozliczenia z płatnikami: zarówno z NFZ,
firmami kierującymi, jak i z prywatnymi pacjentami
• Zmniejszenie
obciążenia
czynnościami
administracyjnymi związanymi z rozliczaniem lekarzy
wynagradzanych prowizyjnie, według wykonania
• Wydajna obsługa badań laboratoryjnych pacjentów
dzięki obsłudze wymiany danych z laboratorium
zewnętrznym w standardzie HL7
• Wspomaganie procesu podejmowania decyzji na
podstawie rozbudowanych, edytowalnych wydruków
dotyczących funkcjonowania przychodni
• Wsparcie procesu rozliczania z NFZ za pomocą
otwartego formatu danych XML oraz bieżąca
weryfikacja poprawności wprowadzonych danych
pod względem wymagań płatnika

Korzyści wdrożenia systemu S.AXON dla szpitala:

