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ZAKRES- wyjaśnienie dodatkowe  
 

j) Specjalistyczne (szczególne rozwiązania dedykowane jakiejś specjalności) – jakie? 
 
System bazowo wyposażony jest w zestaw wzorców i dokumentów dedykowanych dla 
różnych specjalności. Możliwe jest także budowanie przez użytkowników 
zdefiniowanych przez siebie formularzy, które mogą zawierać gotowe zestawy 
podpowiadanego tekstu. Rozwiązania dedykowane są stworzone dla:  

 lekarzy POZ, Pielęgniarek i Położnych 
 stomatologów,  
 lekarzy AOS,  
 ginekologów,  
 okulistów,  
 rehabilitacji oraz rehabilitantów 
 alergologów,  
 kardiologów,  
 neurologów,  
 psychiatrów,  
 psychologów,  
 dla poradni uzależnień,  
 dla gabinetów rehabilitacyjnych,  
 dla gabinetów USG,  
 dla gabinetów zabiegowych.  
 Medycyny Pracy 
 RIS 
 Moduł kolejkowy do obsługi poczekalni 
 Moduł obsługi kontraktowej i komercyjnej dedykowany dla menadżerów 

 
 
 
Dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest to pełna dokumentacja POZ (w tym 
standardowa wizyta, wizyta z ankietą, wizyta pediatryczna, wywiad rodzinny, wywiad 
środowiskowy, wywiad epidemiologiczny, wizyty patronażowe), bilans zdrowia dla 
dzieci do 18 roku życia, karta onkologiczna – POZ, testy przesiewowe, opieka 
pielęgniarska, wizyta patronażowa u położnicy i noworodka, karta opieki położniczej, 
formularze pediatryczne. 
 
Dla lekarzy Stomatologów dostępna jest kompletna dokumentacja stomatologiczna 
(wizyta stomatologiczna, ekstrakcja, leczenie zachowawcze, kontrola aparatu, 
chirurgia, periodontologia, endodoncja, przyzębie, szyna NTI, protezy, konsultacje, 
przesunięcia z przemieszczeniami, oznaczanie powierzchni) oraz diagram zębowy wraz 
z wizualizacją 3d szczęki. 
 



Dla lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej są to zwolnienia lekarskie, karta 
onkologiczna – AOS, skierowania, współpraca ze szpitalem.  
 
Dla lekarzy Ginekologów jest to karta przebiegu ciąży, pełna dokumentacja 
ginekologiczna.  
 
Dla lekarzy Okulistów są to badania diagnostyczne AFL, ICG, OCT, OCT + AFL, USG, 
badanie okulistyczne + OCT, laser, pole widzenia, badanie przedmiotowe, badanie oczy 
(prawe i lewe), ostrość wzroku, dodatkowe okulary/soczewki, parametry doboru 
soczewek.  
 
Dodatkowo system umożliwia prowadzenie rozliczeń dla placówek NFZ jak i obsługę 
podmiotów komercyjnych. 
 


