List referencyjny
Centrum Medycyny i Rehabilitacji ARTKINEZIS to nowoczesne ośrodki zlokalizowane w Pruszkowie i Żyrardowie, które
świadczą specjalistyczne usługi medyczne w zakresie ortopedii, laryngologii, neurologii, kardiologii oraz rehabilitacji
leczniczej. W diagnostyce medycznej wykorzystujemy min. RTG, USG, EKG oraz endoskop. Placówka korzysta z usługi
teleradiologii dzięki której zdjęcia RTG przesyłane są drogą elektroniczną do specjalisty radiologa, a gotowe opisy są
wczytywane do systemu.
Medidok został zainstalowany w obydwu placówkach. System tworzy sieć
składającą się z 15 jednostek roboczych (PC/laptopy) połączonych z
serwerami placówki.
Cel przedsięwzięcia: przygotowanie placówki do prowadzenia
dokumentacji medycznej w formie cyfrowej do cierpienia 2017 –
ważna data dla całej Służby Zdrowia, bowiem od tego momentu cała
dokumentacja winna być prowadzona w formie elektronicznej.
Właściciel Artkinezis, Dr. Grzejszczak określił konieczność dostępu do
wszystkich dokumentów medycznych w systemie, tj. zarówno do kopii
dokumentów oraz do obrazów RTG/USG/EKG czy filmów z endoskopu w
obydwu placówkach. Wszystkie dokumenty i obrazy konkretnego
pacjenta miały być widoczne we wszystkich miejscach roboczych. Także
zdjęcia przyniesione przez pacjentów na płytach CD oraz nagrania
dokonane podczas operacji czy wyniki badań w formie papierowej miały
zostać bezproblemowo zapisane i natychmiast widoczne w całym
systemie.
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oprogramowaniu mediDOK, które umożliwia zarządzanie i gromadzenie
wszystkich danych obrazowych oraz kopii dokumentów. Inne programy
dostępne na rynku oferowały jedynie cześć tych możliwości jakie
zapewnia mediDOK.
Poprzez zastosowanie mediDOK wszystkie obrazy, skany, zdjęcia oraz
filmy wygodnie i od razu zostają przyporządkowane do pacjenta i są
widoczne z każdego stanowiska komputerowego. Program odczytuje
obrazy zapisane w formie DICOM, PDF oraz innych systemach.
Poprzez użycie worklist DICOM użytkownicy są pewni, iż dane pacjenta są przesyłane do urządzeń posiadających interfejs
DICOM (RTG, USG i Endoskop) w poprawnej wersji. Dzięki temu dane pacjenta są wszędzie ujednolicone.
Dr. Grzejszczak mówi:
Używanie oprogramowania mediDOK jest łatwe do opanowanie dzięki polskiej wersji językowej. Cały zespół Artkinezis
ma korzyść z centralnej i cyfrowej dokumentacji, bowiem wcześniej przeróżne elementy dokumentacji medycznej
znajdowały się w różnych miejscach w placówce.
Jednak najważniejszą korzyść odnoszą pacjenci, dzięki szybkiemu dostępowi do ich danych w obydwu placówkach.
http://www.artkinezis.pl/
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