TISKOVÁ ZPRÁVA

Marek Gančarčík novým generálním ředitelem CompuGroup Medical
Praha, 1. prosince, 2021
Společnost CompuGroup Medical, jeden z největším světových poskytovatelů softwaru pro
lékaře, nemocničního softwaru a eHealth, oznamuje, že na pozici generálního ředitele
nastupuje od 1. prosince Dr. Marek Gančarčík.
Marek Gančarčík působil v minulosti na vedoucích pozicích v předních světových firmách
podnikajících v oblasti zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a vývoje softwaru, kde byl
zodpovědný nejen za český a slovenský trh, ale zastával manažerské role také za celý region
střední a východní Evropy nebo i region EMEA. Je to právě tato kombinace zkušeností, která
mu zajišťuje ideální předpoklady pro vedení společnosti CompuGroup Medical v době, kdy se
stále více ukazuje potřeba digitalizace českého zdravotnictví.
Společnost CompuGroup Medical poskytuje ambulantní zdravotní systémy pro tisíce
zdravotnických zařízení v České republice, a uvědomuje si ohromný potenciál, který se otevírá
právě potřebnou digitalizací zdravotnictví, která má za cíl zajistit bezpečné a efektivní
propojení zdravotnického systému v České republice. „Digitální zdravotní péče má za cíl
poskytnout větší pohodlí pro pacienty a menší administrativní zátěž pro lékaře. Zcela zásadní
je ale zajištění bezpečného sdílení citlivých dat a možnost pacienta se svými daty dle své
potřeby nakládat,“ říká Marek Gančarčík. „Cílem naší společnosti je na digitalizaci
zdravotnictví maximálně participovat a nabízet lékařům a lékařským zařízením nové možnosti
využití našich stávajících softwarů nebo zcela nová řešení. Je jasné, že digitalizace nikdy
nenahradí potřebnou lékařskou expertizu, jsou ale oblasti jako příprava, administrativa nebo
komunikace, kde může být systému velmi nápomocna,“ dodává. V rámci svých aktivit v oblasti
digitalizace zdravotnictví a eHealth se společnost CompuGroup Medical stala členem Aliance
pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, která byla založena v letošním
roce s cílem sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace.
Společnost CGM dodává ambulantní informační systémy a řešení v oblasti zdravotnictví už
více než 25 let. Společně se svými produkty zajišťuje profesionální podporu lékařům a
zdravotnickým zařízením.
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. Ambulantní informační systémy od CGM
v ČR používá 11 500 zdravotnických zařízení. 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.
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