Modul eDiár

Všetko pre plánovanie
na jednom mieste!
Jednoducho, komfortne a priamo
v programe ADAM.

Modul eDiár je nadstavbový modul ambulantných programov ADAM 3.0, ktorý rozširuje
funkčnosť základného Diára do viacerých oblastí. Predovšetkým Vám umožní
sprístupniť objednávanie pre pacientov cez Národný portál zdravia vrátane využívania
Doplnkových ordinačných hodín. Ďalej podporuje objednávanie na viac pracovísk
(napríklad stomatologických kresiel) a umožňuje lepšie manažovať plánovanie pacientov
nastavením denných limitov a využívaním farebného označenia termínov.
Základné vlastnosti modulu:
Sprístupnenie samoobslužného
objednávania pacientov cez bezplatný
internetový portál.

modul získal Overenie zhody od NCZI
ako jeden z prvých.

Podpora bežných (OH) aj doplnkových
(DOH) ordinačných hodín

Komunikácia s NCZI prebieha na pozadí
automaticky

Úseky dostupné pre objednávanie cez
internet a dĺžku termínu si určujete sami

Možnosť farebného rozlíšenia
pracovísk a typov termínov

Prečo
eDiár?

používať

modul

Ušetrite čas, ktorý Vám zaberie
telefonické
objednávanie
pacientov. Ponúknite im možnosť
objednať sa samoobslužne cez
Národný portál zdravia.
https://eobjednanie.npz.sk/
S modulom eDiár spĺňate aj
legislatívnu podmienku pre
poskytovanie
Doplnkových
ordinačných hodín.

Pri aktívnom používaní služieb eObjednanie:
•

•
•

pacienti sa v rámci bežných ordinačných hodín
neobjednávajú na presný čas, na portáli sa iba
zapíšu do poradovníka. Vy určíte, v akom poradí a
aké časy im pridelíte.
môžete bez obmedzení - presunúť alebo zrušiť
potvrdené termíny v prípade nepredvídanej
udalosti.
informovanie pacienta o potvrdení, zmene alebo
zrušení termínu zabezpečuje Národný portál zdravia.
Vy sa nemusíte o nič starať.

Využitie farieb Vám umožní prehľadne sa zorientovať.
Farebne je možné rozlíšiť:
•
záhlavia jednotlivých pracovísk
•
jednotlivé úseky dňa
•
jednotlivé typy vyšetrení
•
odlíšiť kategórie pacientov (napríklad VIP).
Takto získate rýchly prehľad, či Vás čaká preventívna
prehliadka, prvovyšetrenie, kontrola alebo zložitejší zákrok.

www.cgm.com/sk

Modul podporuje plánovanie na
viacero pracovísk. Napríklad stomatologická ambulancia s
viacerými kreslami alebo rehabilitačné oddelenie.
Program môže strážiť mesačné limity na počty ošetrených
pacientov pre jednotlivé zdravotné poisťovne už v okamihu
plánovania návštevy, Využívaním tejto funkcie sa vyhnete
problémom s úhradou za nadlimitné ošetrenie.
Modul eDiár je plne integrovaný s modulom CGMesky.

Hlavné výhody modulu:
•

Efektívny manažment
pracovného času

•

Zvýšený komfort Vašich pacientov

•

Ušetríte čas a pritom máte všetko pod kontrolou

pacientov

a

Vášho

