TISKOVÁ ZPRÁVA

CGM MEDISTAR Rx pomůže lékařům bez zdravotnického softwaru
vydávat elektronické recepty
Praha, 2. května 2019

1. ledna 2019 vstoupily v platnost sankce za nedodržení povinnosti vydávat
elektronické recepty. Společnost CompuGroup Medical (CGM) proto připravila
novou edici své klíčové služby CGM MEDISTAR s označením Rx. Vychází tak vstříc
lékařům, kteří nemají zdravotnický software, ale musí od Nového roku vystavovat
elektronické recepty. Stejně jako ostatní produkty společnosti CGM i tento svým
uživatelům nabízí řadu užitečných funkcí a služeb navíc.

Povinnost vydávat elektronické recepty platí již od minulého roku (1. 1. 2018), avšak
lékařům za její nedodržování nehrozily žádné pokuty. To se od 1. ledna 2019 změnilo.
Těm, kteří nemají zdravotnický software, může tato skutečnost výrazně zkomplikovat
práci. Sankce za porušení zákona lze udělit až do mnohasettisícové výše. Společnost
CompuGroup Medical proto připravila novou edici svého klíčového softwaru CGM
MEDISTAR s označením Rx. Tato služba umožní lékařům bez zdravotnického softwaru
vydávat elektronické recepty. K jejímu používání stačí mít pouze počítač s připojením
k internetu.

„Naše společnost je dlouhodobým propagátorem elektronizace zdravotnictví, proto
vítáme každý projekt, který může lékařům ušetřit práci a současně zlepšit kvalitu péče
a komfort pacienta. Zároveň ale považujeme zákonem danou povinnost za nešťastný
způsob zavádění inovací do zdravotnictví, zvlášť když je její dodržování vynucováno
nemalými pokutami. Proto jsme se rozhodli lékařům, kteří si ještě žádný software
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nepořídili a přitom mají obavy z pokut, nabídnout nejen řešení, ale i něco navíc.
Přicházíme s novou službou CGM MEDISTAR Rx, která má oproti dostupným řešením
na trhu řadu výhod,“ přibližuje ředitel společnosti CompuGroup Medical Vladimír
Přikryl.

Mnoho funkcí a výhod na půl roku zdarma
Možnost vydávat elektronické recepty není jedinou devízou CGM MEDISTAR Rx.
Systém si například vydané recepty pamatuje. K jejich dalšímu vystavení už potom
stačí jen pouhé jedno kliknutí myší. Pacienta je nutné do databáze zadat jen při
prvním eReceptu, poté již zůstane v systému uložen. Registrující lékaři nemusí
dokonce udělat ani to, stačí si vyžádat registr od pojišťovny. Lékař má navíc ke svým
datům přístup z jakéhokoliv počítače jednoduše, odkudkoliv a kdykoliv, neboť jsou
uložena v privátním cloudu CGM. K tomu všemu je využívání služby po dobu 6 měsíců
zcela zdarma.

Nová edice klíčového produktu CGM MEDISTAR
CGM MEDISTAR Rx vychází z přelomové služby pro lékaře poskytované
prostřednictvím webové aplikace, kterou společnost CompuGroup Medical
slavnostně představila v listopadu loňského roku. Kromě funkcí edice Rx disponuje
plnohodnotný systém CGM MEDISTAR ještě širší nabídkou služeb, jejichž cílem je
především úspora lékařova času, ale i peněz. Pokud se uživatel CGM MEDISTAR Rx
v budoucnu rozhodne využívat i další funkce systému, stačí, když si software rozšíří
na plnou verzi a nepřijde o žádná data.

O skupině CompuGroup Medical SE
CompuGroup Medical je jednou z předních společností zaměřených na eHealth. S příjmy
přibližně 717 milionů eur za rok 2018 jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby
podporovaly všechny lékařské a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách,
laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do systému
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Bucharova2657/12, 158 00 Praha 5, IČ 479 02 442, DIČ CZ47902442
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, odd. C, vložka 131584, bankovníspojení: Raiffeisenbank, č. účtu 1041106084/5500
telefon: +420 246 007 900, 246 007 911, www.cgm.com/cze_cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

zdravotní péče a online zdravotních záznamů přispívají k bezpečnějšímu a efektivnějšímu
zdravotnictví.
Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické základně více než 1 milionu
uživatelů, která zahrnuje lékaře, zubní lékaře, lékárníky a další poskytovatele služeb. Se
zastoupením v 19 zemích a produkty v 56 zemích po celém světě je CompuGroup Medical
eHealth společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického
zdravotnictví. Přibližně 5 000 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní
řešení pro stále rostoucí požadavky zdravotnictví.
O společnosti CompuGroup Medical Česká republika
Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových
firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je
plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních
informačních systémů. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují
pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se
o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách
v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost
CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie. Navštivte náš
twitterový účet https://twitter.com/cgm_czsk.
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