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„MEDICAL NET využíváme v naší poliklinice naplno již 4 roky, systém je velmi spolehlivý, přehledný a stabilní.
Naši lékaři posílají žádanky na vyšetření specialistům, ale také na radiologii a do naší laboratoře. Velmi
spokojeni jsme byli s rychlostí nasazení elektronické laboratorní žádanky firmou CompuGroup Medical Česká
republika s.r.o. v naší poliklinice. Lékaři i sestry si na nový způsob komunikace zvykli během pár dní. Kromě
několika málo speciálních vyšetření, která se v naší laboratoři neprovádí, objednáváme elektronicky prakticky
99 % všech vyšetření. Zadání žádanky je rychlé a intuitivní, laboranti pak při příjmu vzorku jen načtou čárový
kód a s žádankou okamžitě mohou pracovat ve svém laboratorním systému. Pro lékaře je samozřejmě největším
přínosem to, že díky MEDICAL NETu mají automaticky v kartě pacienta výsledky přehledně zdokumentované.“
MUDr. Petr Němeček, SPEA Olomouc, s.r.o.

MEDICAL NET & eNálezy
JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE | AUTOMATICKÉ
ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH INTEGRACE DO KARTY PACIENTA
MEDICAL NET zajišťuje přenos elektronických dat pacientů (lékařské zprávy,

specializovaná konsilia, laboratorní, RTG a patologické žádanky, popisy obrazových vyšetření,
laboratorní výsledky) mezi jednotlivými zdravotnickými subjekty. Je určený především
ambulantním lékařům, laboratořím, rentgenovým pracovištím a nemocničním zařízením.
• rychle, a přesto bez chyb
• data ve správný okamžik na správném místě
• šetří čas (často používaná vyšetření na jeden klik) i náklady (snižuje objem tisku)
• snadné předání kompletní zdravotní dokumentace mezi lékaři
(při zástupech, při změně registrujícího lékaře)
• je zabezpečený proti zneužití (splňuje podmínky o ochraně
osobních údajů dle GDPR a normy ISO 27001)
• v kombinaci se službou eNálezy je používání ještě snadnější a efektivnější

eNálezy

automaticky zpracovávají a integrují elektronická zdravotní data do karty pacienta.
• přináší větší přehlednost a snížení chybovosti (není třeba čekat
na papírovou formu dokumentů, odpadá přepisování výsledků,
možnost založení nových pacientů z doručených zpráv atd.)
• data jsou řazena v historii, výsledky a sdělení jsou přehledně strukturované
• možnost přepisu doručených výsledků přímo do karty pacienta ve zvoleném formátu
• umožňují jednoduše sledovat vývoj klíčových hodnot v čase (data se ukládají
do grafů, hodnoty označené laboratoří jako nadlimitní jsou zvýrazněny)

„Z pracovních a forenzních důvodů je velice důležité, aby byly laboratorní výsledky
v kartě pacienta zapsány správně a přehledně. eNálezy mi v tomto velmi pomáhají.
Díky širokému nastavení se výsledky načítají do karet pacientů ve formátu, který mi
vyhovuje.“
MUDr. Hana Skalová, Praha

CGM. Komplexní péče.
Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy.
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.
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e-mail: obchod.cz@cgm.com
Tel.: +420 246 007 820

PC DOKTOR

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

