COMARCH OPTIMED24
Oprogramowanie do zarządzania przychodnią
i gabinetem lekarskim

Optimed24 to intuicyjne oprogramowanie dedykowane wszystkim placówkom ambulatoryjnym, niezależnie
od posiadanej struktury i rodzaju świadczonych usług. Idealnie sprawdza się nie tylko przy prowadzeniu
elektronicznej dokumentacji medycznej, obsłudze wizyt pacjentów, wystawianiu recept i skierowań, stanowi
także funkcjonalne narzędzie dla menadżerów przychodni. Optimed24 powstał we współpracy ze środowiskiem
lekarskim i wspiera codzienną pracę całego personelu jednostki medycznej.

Zalety rozwiązania
Kompleksowe zarządzanie

Automatyzacja procesów

Zarządzanie relacjami z pacjentami, podwykona-

Sprawne rozliczanie się ze współpracownikami,

wcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi.

kontrahentami oraz szybki obieg dokumentów:
zleceń, skierowań, wyników badań.

Wspomaganie procesów
decyzyjnych
Podejmowanie działań korygujących i efektywne

Obszary zastosowania

zarządzanie zasobami na bazie analiz i raportów.
nn

Ambulatoryjne placówki medyczne

Nowoczesność

nn

Sieci placówek medycznych

Dodatkowa promocja specjalistów i przychodni

nn

Placówki komercyjne

nn

Gabinety lekarskie

w Internecie, dzięki rejestracji online i integracji
z portalami promującymi lekarzy.

Funkcjonalności

oraz skróciły czas obsługi pacjenta. System został
dostosowany do indywidualnych potrzeb poradni,
a karty wizyt do wymagań poszczególnych lekarzy.

nn

Rejestracja pacjentów
(bezpośrednia, telefoniczna, online)

„Dla małej jednostki nie tylko budowa, ale też utrzy-

manie systemu informatycznego jest drogie i trudne.

Gabinet - Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna

Do tego dochodzi konieczność przechowywania

nn

Rozliczenia NFZ

dzone rozwiązania Comarch Healthcare.” — mówi

nn

Obsługa działalności komercyjnej

nn

danych medycznych, nawet przez 30 lat. Dlatego
w naszym Centrum wdrożyliśmy autorskie, sprawdr Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz, Dyrektor Centrum
Medycznego — „Jeszcze kilka lat temu jako pra-

ktykujący lekarz nie interesowałam się szerzej
nn

Analizy i raporty - sprawne zarządzanie i efektywne wykorzystanie
zasobów

tą

problematyką.

Dziś

jestem

zafascynowana

możliwościami, jakie daje medycynie informatyka
i nie wyobrażam już sobie pracy tylko ze stetoskopem i długopisem w ręce.” — dodaje.
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nn

nn

nn

Punkt pobrań - automatyczny obieg
zleceń i wyników badań w postaci
elektronicznej
Rehabilitacja - planowanie cyklów
rezerwacji
Medycyna pracy - kompleksowa
obsługa świadczeń
Integracja: Comarch ERP Optima,
Comarch BI, RIS, LIS, portale promujące lekarzy

Wdrożenie
Optimed24 w iMed24
Centrum Medyczne iMed24 rozpoczęło działalność
w lutym 2012 roku. Główne atuty tej placówki
to przede wszystkim kompletne i nowoczesne
zaplecze diagnostyczne oraz kompleksowe i zinformatyzowane gromadzenie oraz przechowywanie
danych medycznych pacjentów.
Optimed24 zainstalowano w Centrum Medycznym
iMed24 na ponad 65 stanowiskach roboczych,
wykorzystywany jest w codziennej praktyce przez
98 specjalistów oraz pracowników administracji.
Intuicyjność i łatwość pracy z oprogramowaniem
znacznie usprawniły codzienne zadania personelu

„Wdrożenie Optimed24
pozwala uporządkować
wiele procesów
wewnętrznych i efektywnie
kierować złożoną siecią
przychodni ZLO.”
Jacek Nowak,
Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
w Jaworznie

„Personel użytkujący
system chwali sobie przede
wszystkim jego elastyczność
i możliwość wprowadzania
indywidualnych formularzy
i wzorów wydruków.”
Anna Trawińska,
Pełnomocnik Zarządu Mediconcept
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W 2015 ROKU

1500 PACJENTÓW

BYŁO OBJĘTYCH NASZĄ
ZDALNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ
DOSTARCZAMY
ROZWIĄZANIA
DLA WSZYSTKICH

SPECJALIZACJI

LEKARSKICH

