Medical
Management
Software

Πλεονεκτήματα
Αυτόματος συγχρονισμός ασθενών, επισκέψεων,
συνταγών, παραπεμπτικών με το σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Αυτόματη καταχώρηση επισκέψεων,
συνταγών, παραπεμπτικών στην Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση
Πλήρες ιστορικό ασθενή
Αυτόματη αποστολή επισκέψεων ΕΟΠΥΥ(eΔΑΠΥ)
Ιατρικός φάκελος ασθενή
Διαχείριση ραντεβού
Αυτόματη εκτέλεση ιατρικών πράξεων/
παραπεμπτικών χωρίς είσοδο στο eΔΑΠΥ
Αυτόματη δημιουργία γνωματεύσεων αναλωσίμων
Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Στατιστικά συνταγογράφησης και λειτουργίας
ιατρείου
Σύνδεση με ιατρικά μηχανήματα
Σύνδεση με medical devices ασθενών
Ολοκληρωμένη Υποστήριξη 09:00-21:00
από Δευτέρα έως Παρασκευή

“

Το Νο 1 σε
πωλήσεις
βραβευμένο
ιατρικό λογισμικό
της Ελληνικής
αγοράς

“

Λύση Express για την οργάνωση
και διαχείριση του ιατρείου σας!

Medical Management Software

Οργάνωση

Ταχύτητα

Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για κάθε
σύγχρονο ιατρείο
• Συγχρονισμός με Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση και αυτόματη δημιουργία
αρχείου ασθενών
• Καταχώρηση - διαχείριση ραντεβού
ιατρείου
• Πλήρης φάκελος ασθενή
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων
εξετάσεων, εικόνων και video μέσω
του Dicom Connector

Διευκολύνει την εργασία του ιατρού καθώς
ελαχιστοποιεί σε σημαντικό βαθμό το χρόνο
καταχωρήσεων
• Καταχώρηση επίσκεψης, συνταγής,
παραπεμπτικού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
• Δυνατότητα επανάληψης συνταγής,
παραπεμπτικού με ένα κλικ
• Γρήγορη εκτύπωση επίσκεψης, συνταγής,
παραπεμπτικού
• Συμπλήρωση συνταγήςπαραπεμπτικού χωρίς
πληκτρολόγηση

• Έκδοση AΠΥ

Ευκολία

Πληροφόρηση

Απλοποιεί την καθημερινή χρήση
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και του e-ΔΑΠΥ
• Εύρεση ασθενή με το ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο, ΑΜΚΑ
• Άμεση πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενή
• Μαζική αποστολή επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ
σε λίγα δευτερόλεπτα
• Αυτόματη εκτέλεση ιατρικών πράξεων/
παραπεμπτικών χωρίς είσοδο στο e-ΔΑΠΥ
• Διαρκής σύνδεση με το σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης χωρίς
αποσύνδεση

ΑΘΗΝΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ
11528, Ιλίσια
T: 2107470040

• Αλλαγές θεραπείας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εθνικής Αντίστασης 173-175
Κτίριο Γ - 55134, Καλαμαριά
T: 2310482300

Πανελλαδική Γραμμή Υποστήριξης 801 11 65100
www.sigmasoft.gr

Περιέχει πλήθος αναφορών
συνταγογράφησης και λειτουργίας
του ιατρείου
• Αριθμός επισκέψεων ασθενών
• Αξία συνταγογράφησης
• Αξία παραπεμπτικών
• Στόχοι Γενοσήμων ανά Θεραπευτική
κατηγορία
• Κατάσταση συνταγών
• Κατανομή συνταγογράφησης (Πρωτότυπα Γενόσημα)

www.med-express.gr

