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Nowy wymiar
zarządzania kosztami
jednostek medycznych!

P

otrzeby branży ochrony zdrowia
w zakresie nowoczesnych tech

roli związanej z raportowaniem do CSIOZ,
musi służyć szpitalowi w zakresie opano

I

WAŻNE! Jeden zintegrowany
system obniża koszty
wdrożenia i eksploatacji!

nologii informatycznych wspoma

wania danych niezbędnych w procesie le

gających pracę lekarzy, pielęgniarek oraz

czenia oraz analizy. Oferowany przez Gru

personelu odpowiedzialnego za obsługę

pę SIMPLE system SIMPLE.iMED, będący

obecnie obowiązujących przepisów praw

administracyjną rosną z roku na rok. Zmiana

zintegrowaną platformą funkcjonalności

nych jest oferta Grupy Kapitałowej SIMPLE,

regulacji prawnych, wymagających w coraz

zapewniających sprawny obieg informacji

która od ponad 25 lat jest jedną z najczę

większym stopniu elektronicznego prze

zarówno medycznych, jak i finansowych,

ściej wybieranych firm informatycznych

twarzania danych powstających w procesie

które pozwalają menedżerom placówki

w zakresie wdrożeń Zintegrowanego Sys
temu Zarządzania Szpitalem.

leczenia pacjenta, wymusza na jednostkach

śledzić rentowność szpitala i wykonywa

ochrony zdrowia stosowanie systemów in

nych świadczeń, spełnia wszystkie powyż

formatycznych w codziennej pracy.

sze wymogi.

I

Systemy informatyczne
wobec wymagań
ustawowych

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym

Odzwierciedleniem wymagań rynku oraz

SIMPLE posiada w swojej ofercie kom
pleksowe systemy zapewniające pracę
w zintegrowanym środowisku informa

Szpital to duże
przedsiębiorstwo,
które musi skrupulatnie
liczyć koszty

tycznym. Umożliwiają one prowadze
nie dokumentacji medycznej pacjenta
w wersji elektronicznej. Integracja wszyst
kich modułów pozwala na jednorazowe

Obecnie szpitale, a uogólniając służba

wprowadzanie danych, które są dostęp

dawcę, szpitale będą musiały wdrożyć jak

zdrowia, to duże przedsiębiorstwa, które

ne we wszystkich obszarach. Połączenie

najbardziej kompleksowe systemy infor

muszą kontrolować rentowność realizo

modułów medycznych (HIS) i wymiana

matyczne. Dane, jakie będą musiały być

wanych usług, jednocześnie zapewniając

danych z systemami administracyjnymi

przesyłane do Centrum Systemów Infor

dostęp do danych zarówno personelowi,

(ERP) umożliwiają kompleksowe przetwa

macyjnych Ochrony Zdrowia, są genero

jak i pacjentom. Za pomocą nowoczesnej

rzanie danych w strukturze szpitala. Szybki

wane w wielu miejscach w szpitalu i do

technologii, mobilnych rozwiązań oraz

dostęp do istotnych informacji pozwala

tyczą różnych komórek organizacyjnych.

wszechobecnego dostępu do internetu

podejmować ważne decyzje bez zbęd

Jeśli system ma ułatwić pracę oraz uspraw

pacjenci mogą zapisać się na wizytę u le

nych opóźnień i reagować we właściwym

nić przepływ informacji, musi to być system

karza i sprawdzić wyniki badań. Nowe

momencie na pojawiające się zmiany. •

zintegrowany i gromadzący dane z miejsc,

możliwości, jakie daje technologia, to nie

e-dokumentacji stawianym przez ustawo

w których powstaje informacja medyczna.

tylko poprawa dostępności do usług me

Najlepszym rozwiązaniem jest komplek

dycznych, ale przede wszystkim troska

sowy system HIS, który, oprócz pełnienia

o zdrowie pacjenta.
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