КОМПЛЕКСНІ ПРОДУКТИ
ЛАБОРАТОРІЯ

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ

система МСЛАБ®
• Реєстрація та обіг направлень
на лабораторні дослідження
• Диспетчеризація замовлень
• Реєстрація забору біоматеріалу
• Автоматичний обмін даними між інформаційною
системою та лабораторними аналізаторами
• Ведення архівів біоматеріалів
• Підготовка журналу реєстрації та робочих журналів
• Контроль результатів аналізів на відповідність нормам
• Оперативний аналіз динаміки результатів досліджень
• Формування бланків результатів досліджень

МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

СЕРВІС ДЛЯ ПАЦІЄНТА

ВЕБ-застосунок «Мій МедКабінет»
• Онлайн-запис на прийом до лікаря
• Доступ пацієнта до особистого кабінету
• Контроль, доступність та зрозумілість процесу лікування для пацієнта
• Захищеність особистих даних пацієнта
• Доступ з мобільного через додаток

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕДЗАКЛАДУ
НОВИЙ РІВЕНЬ СЕРВІСУ ТА
ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

УСПІШНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
За понад 10 років розвитку ЕМСІМЕД® користувачами системи
стали більше 60 клієнтів, серед яких потужні державні та провідні
комерційні медичні та лабораторні установи України.
Докладніше на сайті mcmed.ua.

ОНЛАЙН-ЗАПИС НА ПРИЙОМ
ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ
КОМПОНЕНТОМ МОЗ УКРАЇНИ

НАВЧАЄМО ВАШ ПЕРСОНАЛ ПРАЦЮВАТИ З НАШИМИ ПРОДУКТАМИ
СТВОРЮЄМО ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ПІД ВАШІ ПОТРЕБИ
ПОСТІЙНО НА ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ СЕРВІСНОЇ ПІДТРИМКИ
КОМАНДА MCMED®

ДОСТОВІРНА
МЕДИЧНА СТАТИСТИКА

МІЙ
МЕДКАБІНЕТ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»

м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4
+38 044 495 27 18
info@mcmed.ua
mcmed.ua

ВІДПОВІДНІСТЬ
ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ

MCMED

®

ПРОЗОРІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
РОБОТИ МЕДЗАКЛАДУ
ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ
БУДЬ-ЯКОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

MCLAB®

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ
ПІДПИС

МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА EMCIMED®

УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНО
ПРИСТОСОВАНА
ДО БУДЬ-ЯКИХ
ПОТРЕБ

повна автоматизація медичного закладу
єдиний інформаційний простір мережі медзакладів
окремі модулі під індивідуальні потреби закладу
сумісність з іншими інформаційними системами
постійне оновлення та вдосконалення

ОСНОВНІ МОДУЛІ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА

інструмент формування бази даних пацієнтів
• персональна інформація пацієнта
• медичні записи пацієнта
• історія відвідувань
• результати діагностики та аналізів
• дані про страхування

РЕЄСТРАТУРА ТА ПОЛІКЛІНІКА
інструмент реєстратора та лікаря

• формування медичних карт, талонів, довідок тощо
• складання графіків прийому лікарів, кабінетів і обладнання
• запис пацієнтів та моніторинг доступних ресурсів установи
• формування статистики
• фіксування призначень в рецептах та контроль їхнього дотримання
• робота з безліччю різних класифікаторів і довідників, що регулярно оновлюються
• доступ лікаря до інформації про всіх своїх пацієнтів

СТАЦІОНАР

інструмент злагодженої роботи лікарні
• госпіталізація, облік та виписка пацієнтів
• ергономічні робочі місця лікарів та медсестер
• статистика та звітність відповідно до стандартів МОЗ
• оперативний обмін інформацією між фахівцями і профільними відділеннями
• управління ресурсами стаціонару: ліжками, обладнанням та медичними кадрами
МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА EMCIMED®

інструмент електронного документообігу
• створення, правильне та повне заповнення, зберігання і обробка всіх
видів медичних форм і журналів відповідно до вимог законодавства
• розмежування доступу персоналу до документів, безпека
і конфіденційність
• автоматичне формування статистичних звітів за стандартами МОЗ
• електронний цифровий підпис

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

інструмент керівника закладу
• наочна ієрархічна схема установи та опис кожного об’єкта
• моніторинг стану ресурсів та їхній оперативний перерозподіл
• інформація щодо потреб у модернізації чи ремонті матеріальних ресурсів
• автоматизація інвентаризації
• збір, зберігання та обробка даних про співробітників установи
• ведення штатного розкладу і звітності відповідно до законодавства
• оперативне управління штатним розкладом та зайнятістю співробітників

ОБЛІК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

інструмент впровадження страхової медицини
• тарифікатор медичних послуг, їхній контроль та звітність
по оплаті пацієнтом
• повний функціонал для роботи зі страховими компаніями
• контроль реєстрації медичних послуг по підрозділах
• eкономічний розрахунок вартості лікування відповідно до стандартів

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

інструмент ефективного використання коштів
• облік закупівлі та використання медикаментів
• контроль терміну придатності медикаментів
• автоматичний облік витрат лікарських засобів
• формування актів списання лікарських засобів
• персоніфікований облік лікарських засобів для пацієнтів

АРХІВ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ PACS

інструмент підвищення точності діагностики
• формування, архівація, пошук
і доступ до медичних зображень
• безпосереднє підключення
до діагностичного устаткування
та обмін даними
• редагування зображень
для підвищення якості

