ADAM 3.0 Lôžka je komplexný program pre podporu dokumentačnej a administratívnej
práce na lôžkových oddeleniach. Program plne podporuje tímovú prácu zdravotníckeho
personálu a optimalizuje tok dokumentácie pacienta počas hospitalizácie. Je vhodný aj pre
nasadenie v malých a stredne veľkých zariadeniach a stacionároch.

Zabezpečenie všetkých kľúčových dokumentačných úloh v zdravotníckom zariadení
Priama podpora spolupráce lôžkových oddelení pri prekladoch a opätovnej hospitalizácii
pacientov
Jednoduchá konfigurácia systému a nenáročná administratíva prevádzky
Kvalitné a spoľahlivé riešenie vykazovania hospitalizačných výkonov
ADAM 3.0 Lôžka je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky
moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.

ADAM 3.0 Lôžka Program pre lôžkové oddelenia
Komplexná organizácia práce s dokumentáciou
ADAM 3.0 Lôžka pokrýva všetky fázy práce s dokumentáciou
a umožňuje efektívne spravovať všetky dokumentačné úlohy
v zdravotníckom zariadení.

Súčasťou programu sú aj
na sledovanie
priemernej doby hospitalizácie podľa 3 rôznych metodík
(technická, ZP, NCZI), sledovanie priemernej obložnosti,
plánovanie počtu hospitalizácií a kontrolné zostavy.

ako vstupný bod pacienta do systému,
umožňuje zakladanie a prehľadnú evidenciu chorobopisov,
spoločné zadávanie údajov o hospitalizácii pre NCZI a ZP,
možnosť vytvorenia administratívneho centra sledovania
hospitalizácií a pohybu pacienta.
pacienta
hospitalizácie.

je
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Pre evidenciu je v programe k dispozícii
ktorá poskytuje vedenie, tlač, editáciu dekurzov
a ošetrovateľských dekurzov s možnosťou vkladania užívateľom preddefinovaných textov, zápis anamnézy, príjmovému
listu, status praesens, a prepúšťacej správy.

Organizácia práce oddelenia a lekárov
Pre zefektívnenie organizácie práce oddelenia a lekárov
umožňuje program vytvorenie podrobnej organizačnej štruktúry s vlastnými oddeleniami, možnosť členenia oddelení na
stanice a priradenie lekárov k jednotlivým oddeleniam.

Aktualizácia programu a ochrana dát
Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená zasielaním
aktualizácií na CD nosiči alebo internetovou aktualizáciou.
Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním na vymeniteľné
médium alebo napaľovaním na CD/DVD.

Varianty programu
Program je dodávaný vo verzii s plnou funkčnosťou ADAM 3.0
Lôžka a ako základný variant ADAM 3.0 Lôžka Start.
ADAM 3.0
Funkcie

Vykazovanie a spracovanie dokladov
ADAM 3.0 Lôžka ponúka komplexné funkcie vykazovania
hospitalizácií pre zdravotné poisťovne (dávky 774),
vykazovanie v systéme DRG, export údajov pre NCZI,
rozsiahle tlačové výstupy primárnych a sekundárnych
zúčtovacích dokladov, štatistické tabuľky a fakturáciu.

www.cgm.com/sk

Prijímacia kancelária
Vykazovanie
Štatistiky
Indikátory kvality
Tlačivá
Chorobopisy
Dekurzy
Výsledky vyšetrení
Objednávanie
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