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ფუნქციურად მრავალფეროვანი
ინტეგრაცია MOH.GOV.GE
ელ-ისტორია HL7 სტანდარტი

კლინიკის მართვის სისტემა

Cvens Sesaxeb

კომპანია MEDSOFT-მა შექმნა კლინიკის მართვის
პროგრამა – MEDWORK
MEDWORK გააჩნია სრული ქართული ინტერფეისი.
მას აქვს ფუნქციები და შესაძლებლობები სრულად
უზრუნველყოს სამედიცინო დაწესებულება მონაცემთა
მიღება, შენახვა, დამუშავების მხრივ.
2011 წელს დაცული იქნა სამაგისტრო ნაშრომი
"პაციენტის სამედიცინო ისტორიის ინფორმაციული მართვა."
2016 წ სადოქტორი ნაშრომი –
"სამედიცინო დაწესებულებების ინფორმაციული მართვა"

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა

MEDWORK-ის უპირატესობები
Ÿ სწრაფი, მოქნილი, საიმედო სისტემა, დაცული მონაცემთა ბაზა
Ÿ გამოყოფილი მენეჯერი პროგრამის კლინიკაში დანეგრვისას
Ÿ მარტივი და გასაგები ქართული ინტერფეისი
Ÿ ფუნქციის ან მოდულის დამატება შემკვეთის მოთხოვნის მიხედვით
Ÿ კომპიუტერების რაოდენობა შეუზღუდავია

გამორჩეული ფუნქციები
Ÿ სტაციონარის ეფექტური მართვის ფუნქციები
Ÿ აფთიაქი/საწყობის ინტეგრაცია RS.GE-სთან
Ÿ ხელფასების დარიცხვის სხვადასხვა სისტემა
Ÿ სკანირების ფუნქცია, შტრიხკოდის წამკითხველის ინტეგრაცია

MOH.GOV.GE პორტალთან ინტეგრაცია
Ÿ ფორმა IV-100/ა
Ÿ ელექტრონული რეცეპტი
Ÿ ფორმა 025 და 066

MEDWORK-ის შექმნა მიმდინარეობს
2009 წლიდან და ამ ხნის
განმავლობაში მას სრულყოფილად
იყენებენ ამბულატორიული და
სტაციონარული სამედიცინო
დაწესებულებები.
წლების განმავლობაში
დაგროვილი ცოდნა და
გამოცდილება
ასახულია ამ
პროგრამაში.
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პროგრამის მოდულები
პაციენტის ძიება, რეგისტრაცია
HR პერსონალის მართვის მოდული
ფინანსური მოდული
აფთიაქი/საწყობის მოდული
კლინიკის მართვის მოდული
ელექტრონული სამედიცინო ისტორია
ლაბორატორიის მოდული
ექიმის გვერდი
ჩაწერის სია
ზარების მონიტორინგი
დოკუმენტაციის მართვის მოდული

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა

ფინანსური მოდული
Ÿ სერვისები - Price List
Ÿ აქცია/ფასდაკლებები
Ÿ ხელფასების დარიცხვის სხვადასხვა სისტემა, ხარჯები
Ÿ გაცემული და გასაცემი ხელფასების კონტროლი, ხელფასების გრაფიკული რეპორტი.
Ÿ დავალიანებები, შემოსავალი, მოგება
Ÿ ფინანსური სტატისტიკა განყოფილების/პროფილის მიხედვით
Ÿ მენეჯერის პირადი გვერდი*
Ÿ კალკულაცია – გეგმიური ხარჯით, ფაქტიური ხარჯით
Ÿ ფაქტიური ხარჯი - შევსება მოგებით, ფაქტიური ხარჯი - არაუმეტეს ტარიფისა
Ÿ საგარანტიო დოკუმენტაციის სკანირება და მისი კონტროლი

აფთიაქი/საწყობის მოდული
Ÿ RS.GE ინტეგრაცია
Ÿ საქონლის შესყიდვა, გადატანა, ხარჯის გატარება, ჩამოწერა, დაბრუნება, ანგარიშფაქტურები
Ÿ საქონლის კლასიფიკაცია, მარაგები, საწყობის ფინანსური რეპორტები

კლინიკის მართვის მოდული
Ÿ ფორმა IV-100/ა კონტროლი, მიმართვების და რეცეპტების კონტროლი, განყოფილებების
დატვირთვა საწოლდღეების მიხედვით
Ÿ პაციენტის მოძრაობა კლინიკაში, დიაგნოზების სტატისტიკა
Ÿ შემოსული პაციენტების კონტროლი და შეფასება გრაფიკული რეპორტებით
Ÿ ოპერაციების და ანესთეზიის სამედიცინო ფინანსური სტატისტიკა

ელექტრონული სამედიცინო ისტორია

HL7 საერთაშორისო სტანდარტი

Ÿ HL7 სტანდარტის მიხედვით შედგენილი ისტორიის ყველა ფორმა და დანართი
Ÿ ახალი ავტომატურად შევსებადი ფორმა N IV/100ა (HL7)
ავტომატურად ივსება კვლევების სია, ლაბ ანალიზების პასუხები, ინსტრუმენტული კვლევის პასუხები, გახარჯული
მედიკამენტები, გენერირდება ეპიკრიზი ფ100 ვერსიების კონტროლი, დაბეჭდილი ვერსიები, შაბლონები
Ÿ ელ-ისტორიის ჩანაწერის ბლოკირება ავტორის მიერ და ხანდაზმულობის მიხედვით
Ÿ ელექტრონული დანიშნულება ინტეგრირებული სამინისტროს ელექტრონული რეცეპტების მოდულთან
Ÿ პაციენტის მოდული - ერთი პაციენტის შესახებ არსებული ჩანაწერები ერთ სივრცეში - ფ100, ისტორიის ჩანაწერები,
ლაბ ანალიზები.
Ÿ ყველა სახის ისტორიის ბლანკები, შაბლონები, ხელმოწერა, სამედიცინო კლასიფიკატორები, ექიმის პირადი
გვერდი, რეცეპტის და მიმართვის გაცემა, MOH.GOV.GE-თან ინტეგრაცია, ჩანაწერების კონტროლი

ახალი ფ100-ის ინტეგრაცია ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალთან - პილოტური რეჟიმი
Ÿ ახალი ტიპის ფ100-ის დანერგვა საქართველოში დაიწყება 2018 წლიდან
Ÿ MEDSOFT ერთადერთი სისტემაა რომელიც პილოტურ რეჟიმში ჩაერთო ახალი ტიპის ფ100-ის ინტეგრაციაში
Ÿ შესაძლებელი იქნება ფ100 ის გაგზავნა პირდაპირ პროგრამიდან HL7-XML ფორმატში და MOH.GOV.GE-ს
პორტალი აღიქვამს და დაამუშავებს ავტომატურად

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა

ლაბორატორიის მოდული

HL7 საერთაშორისო სტანდარტი

Ÿ ლაბორატორიული ბლანკების შექმნა და პარამეტრების დამატება
Ÿ ლაბ პასუხის შეყვანისას სავარაუდო პასუხების მითითება და არჩევა - მაგ (დადებითი, უარყოფითი)
Ÿ ნორმიდან გადახრის მითითება
Ÿ ერთი პაციენტის ანალიზების შეფასება დინამიკაში გრაფიკული სახით

HR მოდული
პერსონალის მართვა, თანამდებობები, სპეციალობები, პოზიციები, ხელფასის გეგმა

ჩაწერის სია
Ÿ ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა
Ÿ SMS დაგზავნა ჩაწერისას*

Call Center მოდული
ზარების მონიტორინგი

დოკუმენტების მართვის სისტემა

MEDWORK-ის რეპორტები

უნიკალური და მოქნილი რეპორტები/ანგარიშგებები ცხრილის და გრაფიკის სახით
Ÿ დიდი ზომის რეპორტები არ იწვევს პროგრამის შეფერხებას - დააჭირეთ ფილტრს და სანამ
რეპორტის გენერირება მოხდება იმუშავეთ პროგრამის იგივე ან სხვა კომპონენტში შეუფერხებლად
Ÿ ძიება ცხრილში, ფილტაცია ნებისმიერი ველით
Ÿ დაჯგუფება, ველების თანმიმდევრობის შეცვლა
Ÿ ჯამური, საშუალო, მინ და მაქს მაჩვენებლების გამოთვლა ნებისმიერ ველზე
Ÿ დალაგება ზრდადობის და კლებადობის მიხედვით
Ÿ ექსპორტი Word, Excel, PDF და სხვა. ბეჭდვა
Ÿ მიანიჭეთ ცხრილს თქვენთვის მისაღები სახე და შეინახეთ განლაგება/სქემა შემდგომი
გამოყენებისთვის

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა

ტექნიკური მახასიათებლები

MS SQL Server 2017 - თანამედროვე, სწრაფი და დაცული მონაცემთა ბაზა
Client–Server სისტემა
პროექტის შესრულებისას გამოყენებულია უახლესი პროგრამული ტექნოლოგიები
Visual Studio 2017, Net FrameWork 4.5 და SQL Server 2017
თანამედროვე პროგრამული ტექნოლოგიების გამოყენება გამორიცხავს ინფორმაციის დაკარგვასა
და ხარვეზებს სერვერთან კავშირისას
რთული და დინამიური რეპორტების ამოღება ხდება სწრაფად
არ საჭიროებს მძლავრი და ძვირადღირებული სერვერ-კომპიუტერის შეძენას
მონაცემთა დაარქივება (Backup) შესაძლებელია ყოველდღიურად

პაციენტის ძიება

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა

პაციენტები კლინიკაში

MEDSOFT.GE
HOSPITAL INFORMATION SYSTEM - HIS
Financial Module
HR Module
Electronic Health Record - HL7
Lab Module - HL7
Stock
Scheduler
Call Center
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