
Modul CGMesky 

 

 

 

 

Manažujeme čas lekára  

aj pacienta! 
 

Jednoducho, komfortne a priamo 

v programe ADAM. Efektívne, 

vďaka rýchlemu spôsobu komunikácie. 

 
 

 

 

 

 

Nadstavbový modul CGMesky umožňuje odosielať aj prijímať textové správy priamo 

v programe ADAM pacientom evidovaným v kartotéke. Podmienkou je iba vyplnené 

telefónne číslo. Modul umožňuje priamo v programe vybrať pacienta alebo skupinu 

pacientov, ktorých môžete hromadne a rýchlo kontaktovať s využitím už zadaných údajov 

v programe a predvolených šablón.  

Základné vlastnosti modulu: 

 CGMesky sú k dispozícii presne v tých 

situáciách, kedy je interakcia s 

pacientom vhodná.  

 Modul udržiava prehľadne konverzáciu 

s jednotlivými pacientami. 

 Efektívnu prácu podporujú pripravené 

šablóny správ. 

 

 

 

 Pri pripomienkach a pozvánkach môžete 

využiť odoslanie jedného textu viacerým 

príjemcom naraz. 

 Dobíjanie kreditu cez platobnú bránu 

prostredníctvom Vášho konta na CGM 

Svet*.  

 

 

 

 



CGMesku je možné odoslať - ako: 

Individuálnu správu. Napíšte pacientovi, že 

výsledky z laboratória sú negatívne a nemusí 

chodiť. Alebo naopak, aby prišiel čo najskôr. 

 
Pripomienku pred objednaným termínom. 
Môžete všetkým objednaným pacientom deň 
pred vyšetrením pripomenúť, že ich očakávate. 
Ak niekto nebude môcť prísť a dá Vám vedieť, 
je šanca uvoľnené miesto ponúknuť inému 
pacientovi a tak si zefektívniť pracovný deň.  
 
Pozvánku na preventívnu prehliadku. 
Pozývajte si pacientov, ktorí majú nárok na 
prehliadku a zvýšte si tak príjem od poisťovne.  
 

V čom je výhoda CGMesiek oproti 

bežným SMS? 

Netreba vyhľadávať a zadávať číslo pacienta do mobilu. Ak 

máte potrebu pacientovi niečo poslať, veľmi pravdepodobne už 

máte v programe zobrazené práve jeho údaje. 

Nemusíte "vyťukávať" správy na malej klávesnici telefónu - text 

vytvoríte a napíšete pohodlne na klávesnici počítača.  

 

V programe sú pripravené predvolené texty, pre jednotlivé 

situácie, tzv. šablóny. Môžete si ich prispôsobiť. Alebo doplniť 

ďalšie vlastné, bez obmedzení. 

 

Viete, koľko Vás to stojí. Počas práce v module, stále vidíte 

aktuálny zostatok kreditu úmerný počtu voľných SMS k 

dispozícii. 

Skupinovú CGMesku program dokáže personalizovať 

doplnením správneho oslovenia, mena prípadne dátumu a 

času príslušného konkrétnemu pacientovi zo skupiny. 

Program automaticky zobrazuje počet znakov a to či bude text 

bude rozdelený na viac správ, alebo nie 

 

Podmienky používania: 

• Cena za jednu CGMesku je 0,09 € s DPH. 

• Aktivácia vrátane kreditu 100 SMS správ je 42,-

€ s DPH 

• Pre dobíjanie kreditu je potrebná registrácia na 

stránke CGM svet www.cgmsvet.sk/prihlaseni/

 

www.cgm.com/sk 

 

http://www.cgmsvet.sk/prihlaseni/

