PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA
System Informatyczny Obsługi Pacjenta (SOIP) w swoim zakresie funkcjonalnym obejmuje
wszystkie istotne sfery działalności jednostki medycznej. System SOIP został pomyślany jako narzędzie wspomagające rejestrację usług medycznych i towarzyszących tym usługom zdarzeń medycznych. Opracowane zostały osobne moduły programowe do obsługi pacjentów w następujących
obszarach działalności medycznej:
• Obsługa wizyty u internisty w tym Podstawowa Opieka Zdrowotna,
• Obsługa pacjentów abonamentowych w tym w ramach Medycyny Pracy,
• Obsługa wizyty u specjalisty w tym Specjalistyczna Opieka Ambulatoryjna,
• Ewidencja zabiegów w ramach działalności rehabilitacyjnej,
• Obsługa rejestracji na Izbie przyjęć,
• Rejestracja usług medycznych w szpitalu,
• Obsługa gabinetów diagnostyki medycznej,
• Obsługa laboratorium,
• Moduł Ratownictwo (obsługa karetek medycznych),
• Moduł Akwizycja (obsługa akwizycji usług medycznych).
• Moduł gospodarki lekami w szpitalu.
Różne opcje systemu mogą być dowolnie odłączane i dołączane. W systemie znajduje się administrator, za pomocą którego można dowolnie uaktywniać poszczególne funkcje systemowe oraz
przydzielać funkcje i zadania poszczególnym użytkownikom systemu.
System obsługuje działalność przychodni w zakresie rejestracji przyjęć do lekarzy, prowadzenia grafika przyjęć do poszczególnych gabinetów lekarskich, zarządzania dyżurami lekarskimi,
rozliczania pacjentów pełnopłatnych i pacjentów ryczałtowych.
Pacjenci objęci stałą opieka lekarską w danej jednostce np. pacjenci POZ lub na umowy z
zakładami pracy otrzymują stałą kartę identyfikacyjną z kodem kreskowym. Umożliwia to szybką
identyfikację pacjenta (za pomocą czytnika kodu kreskowego). W systemie prowadzona jest ewidencja pacjentów przypisanych do danej przychodni (pacjent własny), pacjentów z kasy chorych i
pacjentów obcych, pojawiających się w przychodni incydentalnie. Pacjenci właśni są podzieleni na
grupy pacjentów. Pacjent może zostać przypisany do umowy. Do umowy można przypisać konkretne usługi medyczne wykupione w ramach abonamentu. W trakcie rejestracji wizyty następuje
jednocześnie określenie z jakiej umowy pacjent jest opłacany. System prowadzi bieżące rozliczenia
poszczególnych umów. Na koniec ustalonego okresu wystawiana jest faktura zbiorcza za obsłużonych pacjentów.
Podczas rejestracji pacjentów pełnopłatnych wystawiana jest faktura gotówkowa, dla konkretnego zarejestrowanego pacjenta (opcja na indywidualne życzenie). Dla płatności gotówkowych
można prowadzić raport kasowy (opcja na indywidualne życzenie). W prosty sposób można do systemu podłączyć moduł Kasa i Fakt, za pomocą którego możliwe jest prowadzenie na komputerze
raportów kasowych i wystawianie rachunków za usługi. Można prowadzić wiele kas. Na życzenie
połączenie tych modułów z systemem F-K.
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W systemie przewidziano rozliczne wydruki umożliwiające monitorowanie pracy poszczególnych gabinetów, poradni i przychodni medycznych1. Możliwe jest raportowanie działalności
lekarzy zarówno w zakresie ilości przyjmowanych pacjentów, jak i ilości skierowań do specjalistów
czy na badania laboratoryjne lub diagnostyczne. W systemie opracowano wydruki umożliwiające
raportowanie na bieżąco ilości wykonanych usług w ramach umów z zakładami pracy oraz kontraktów z NFZ.

System komputerowy umożliwia rezerwację wizyty u lekarza z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwia telefoniczną rezerwację wizyty lekarskiej. System komputerowy zarządza kolejką do danego lekarza (przydzielanie numerków).
Po zarejestrowaniu pacjenta do lekarza drukowane jest skierowanie. Na skierowaniu lekarz
nanosi ręcznie ewentualne dodatkowe usługi, które wykonał obsługiwanemu pacjentowi oraz nanosi skierowania na dodatkowe badania lekarskie do innych specjalistów. Wypełnione skierowanie
jest wprowadzane do komputera (procedury wykonane) W ten sposób możliwa jest rejestracja usług
medycznych w tzw. pakietach usług. Można jednoznacznie powiązać wizytę u lekarza internisty ze
zleconymi przez tego lekarza dodatkowymi badaniami diagnostycznymi, laboratoryjnymi i specjalistycznymi. Powiązania takie są szczególnie przydatne przy obsłudze pacjentów w medycynie pracy.
Każda wizyta pacjenta u lekarza ma w komputerze przydzielony jednoznaczny numer zda1

Łącznie w systemie istnieje 48 różnych zestawień.
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rzenia, ewidencjonowane są również zdarzenia powiązane skierowaniami lekarskimi. Wszystkie
usługi świadczone przez jednostki medyczne zostały skodyfikowane i wycenione. System
komputerowy zarządza cennikiem usług. Jednocześnie w systemie utrzymywane są indywidualne
ceny dla poszczególnych umów z zakładami pracy. Umowa może być umową ryczałtową lub cennikową.
Wykonane usługi są rejestrowane w komputerze. Czytnikiem kodu paskowego odczytywany jest nadrukowany w kodzie kreskowym numer zdarzenia, a do tego numeru dopisywane są zdarzenia powiązane. Tym samym można rejestrować pakiety usług i rozliczać lekarzy z ilości skierowań na badania diagnostyczne, laboratoryjne i do lekarzy specjalistów.
System zapewnia obsługę gabinetów i poradni zajmujących się medycyną pracy. Po zarejestrowaniu do lekarza internisty, pacjent wykonuje przypisany mu pakiet badań, a następnie otrzymuje orzeczenie lekarskie. Za wykonane badania można komputerowo wystawić rachunek, system
prowadzi jednocześnie raport kasowy dla wpłat gotówkowych. System umożliwia sprawdzenie czy
pacjent wykonał wszystkie zalecone mu badania.
Każdy gabinet lekarski, poradnia, oddział szpitalny ma przydzielony (jako ośrodek kosztów) jednoznaczny numer identyfikacyjny. Tym samym możliwe jest powiązanie z danymi o kosztach gromadzonymi w księgowości. Opcjonalnie dostarczany jest moduł rachunku kosztów, pozwalający na wyliczenie kosztów jednostkowych procedur medycznych i usług. W systemie SIOP możliwa jest wycena pakietów usług. Można dokonywać rozliczenia kontraktu np. z Kasą Chorych,
wyceniając usługi według pakietów.
System obsługuje rejestrację usług medycznych w działalności szpitalnej. Rejestracja usług
medycznych może być prowadzona zarówno na izbie przyjęć, jak i na oddziałach szpitalnych.
Komputerowa rejestracja pacjentów następuje w momencie przyjęcia do szpitala (prowadzona jest
księga główna), a w momencie wypisu przygotowywana jest komputerowo karta statystyczna.
Komputer wspomaga zarządzanie przydziałem pacjentom łóżek. Podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym wykonywane są różne zabiegi (procedury ICD-9). Do każdej procedury umieszczonej na indywidualnej karcie zleceń lekarskich personel medyczny dopisuje dane o czasie jej wykonania i kosztach. System zapewnia ewidencje kosztów osobowych przypadających na daną konkretną procedurę. System umożliwia użytkownikowi rejestrację w bazie danych medycznych pacjenta zapisywanych przez lekarzy i pielęgniarki. Dokumentacja medyczna (Historia choroby) może być obsługiwana jako szablon Word’a i po wypełnieniu zostać zapisana w bazie danych. System
umożliwia komputerową obsługę indywidualnej karta zleceń lekarskich historię choroby..
W systemie SIOP przewidziano możliwość prowadzenia na komputerze centralnego magazynu leków. System ewidencjonuje różne niezbędne dane na temat leków, zarówno w magazynie
centralnym, jak i w magazynkach oddziałowych. Odział mają możliwość generowania zamówień
na podstawie zapisanych leków pacjentom. Możliwość dopisania pozycji, usunięcia i zmiany ilości.
Po zatwierdzeniu zamówienie jest przesyłane do apteki centralnej. Zamówienia po przesłaniu mają
status niezrealizowane. Dostępny dokument wydania leków na oddział uzupełniony lekami z zamówienia. W przypadku dostępności w magazynie leków o różnych seriach., program podpowiada
leki o krótszym terminie ważności. W przypadku dostępności mniejszej ilości leków w magazynie
użytkownik jest informowany o tym. System umożliwia modyfikację ilości leków i serii. Po wyda
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niu leków status zmienia się na „Zrealizowany” lub „Częściowo zrealizowany”. Zestawienie ilości
zamawianej i zrealizowanej
W laboratorium następuje rejestracja zleconych badań laboratoryjnych wraz z numerem pobrania. Drukowane są listy robocze do poszczególnych pracowni laboratoryjnych. Na listach roboczych umieszczany jest kod paskowy z numerem zdarzenia. Opcjonalnie można zautomatyzować
rutynę laboratoryjną w pełnym zakresie, łącznie z podłączeniem automatów on-line do komputera.
W tym celu firma dostarcza dodatkowy moduł LabNet.
System SIOP zapewnia rozliczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia (według kontraktów), rozliczenie usług z zakładami pracy zarówno w trybie cennikowym, jak i
w trybie ryczałtowym. Istnieje opcja bieżącego podglądu na stan realizacji konkretnej umowy z
Kasą Chorych lub zakładem pracy. Zarówno rejestrowany pacjent, jak i rejestrowane zdarzenie medyczne są na bieżąco przypisywane do konkretnego kontraktu medycznego.
System SIOP jest w pełni zintegrowany z systemem fakturowania usług (faktury cennikowe i ryczałtowe) oraz z systemem F-K (rachunek kosztów medycznych). Na podstawie danych z
SIOP możliwe jest wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne dla zakładów pracy i osób
indywidualnych. W dowolnym momencie czasu można wykonać sprawozdanie z usług medycznych wykonanych pracownikom danego zakładu pracy.
W przypadku faktur pełnopłatnych wystawianych indywidualnym pacjentom istnieje możliwość podłączenia do SIOP systemy FIN-KASA i FIN-FAKT. Faktura gotówkowa wystawiona w
SIOP automatycznie pojawia się w raporcie kasowym jako niezatwierdzona. Kasjerka zatwierdza
fakturę po otrzymaniu zapłaty. Raport kasowy jest automatycznie przeksięgowany do systemy FINFK. Z sysemu FIN-FAKT można na wspólnej bazie pacjentów wystawiać dowolne inne faktury, np.
dla medycyny pracy.
System SIOP obsługuje akwizycję usług medycznych oraz abonamenty medyczne. Pacjentowi bądź grupie pacjentów można przypisać wybrany, wcześniej zdefiniowany rodzaj abonamentu na usługi medyczne. Podczas rejestracji usług w przychodni, poradni czy podczas wzywania
karetki można łatwo sprawdzić czy dany pacjent ma jeszcze ważny abonament lub ile wykorzystał
wizyt z zakupionego limitu usług abonamentowych.
System SIOP został przystosowany do pracy zdalnej. Można rejestrować usługi medyczne
w przychodniach i poradniach rozproszonych w terenie do wspólnej bazy danych. System umożliwia rejestrację usług zarówno w trybie interkatywnym (on-line), jak i w trybie replikacji danych
pomiędzy różnymi jednostkami medycznymi.
System pracuje w architekturze klient-serwer. Klient jest obsługiwany przez Windows (95,
98, 2000, XP), a serwerem bazy danych może być SQLBase (Gupta) lub MS-SQL (Microsoft), w
przygotowaniu wersja pod SAPDB. Na życzenie możemy dokonać „podaszenia” systemu SIOP na
dowolnym serwerze SQL
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Informacje szczegółowe:
Finus/Szczecin, tel 091/4220290
Finus/Warszawa, 022/6987872
Referencje:
1. Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa ATTIS w Warszawie
2. ZOZ TVP S.A. w Warszawie
3. Falck Polska Sp. z o o
4. SP ZOZ Bródno Warszawa
5. Szpital Powiatowy w Wołominie
6. Szpital Wojskowy w Ełku

Strona 5/5

FINUS Sp. z o.o.
71-638 Szczecin, ul. Parkowa 28 / 14, tel. (091) 422 02 06, (091) 422 02 90, tel./fax (091) 453 94 48, e-mail: finussc@finus.com.pl
00-663 Warszawa, ul. Grochowska 341/309 , tel. (022) 6987856, (022) 6987872, e-mail: finuswa@finus.com.pl

