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CompuGroup Medical 
CompuGroup Medical jest jedną z wiodących firm sektora eHealth na świecie. Oferuje produkty z 

zakresu oprogramowania, projektowane w celu wspierania wszelkich działań o charakterze 

medycznym i organizacyjnym w gabinetach lekarskich oraz szpitalach. Usługi świadczone są w 

oparciu o jedyną w swoim rodzaju bazę klientów, która obejmuje około 385 000 lekarzy, 

stomatologów i innych dostawców usług oraz setki szpitali i sieci placówek medycznych. 

CompuGroup Medical może pochwalić się największym zasięgiem terytorialnym swoich usług wśród 

dostawców z branży eHealth. Firma prowadzi działalność w 19 krajach Europy, a także w Malezji, 

Arabii Saudyjskiej i w USA. Aktualnie zatrudnia prawie 4 000 pracowników. 
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CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. 
Producent nowoczesnego oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej. Wysoką pozycję na rynku 

zawdzięcza kompleksowej ofercie, w tym multimedialnemu Elektronicznemu Rekordowi Pacjenta 

oraz innowacyjnym rozwiązaniom opartym o technologie WWW. Z rozwiązań CGM Polska korzystają 

największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali w kraju i za granicą. Wieloletnie 

doświadczenie zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów oraz ogromne inwestycje w 

rozwój zaowocowały powstaniem najnowocześniejszych medycznych systemów informatycznych 

wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej. W 2006 roku CGM Polska stało 

się częścią CompuGroup Medical, działającego na rynku produktów i usług informatycznych dla 

służby zdrowia na całym świecie. CGM Polska uzupełnia ofertę Compu‑ Group Medical o systemy 

szpitalne oraz systemy diagnostyki obrazowej, w których specjalizuje się już od ponad 20 lat. 
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System CGM CLININET charakterystyka systemu 
dla szpitala i poradni 
CGM CLININET to zintegrowany system informacyjny stworzony do kompleksowej informatyzacji 

szpitali i przychodni. Umożliwia zarządzanie placówką medyczną, procesami leczenia oraz 

informacją medyczną. CGM CLININET usprawnia funkcjonowanie zakładu ochrony zdrowia, ułatwia 

prowadzenie rozliczeń z płatnikami, pozwala na optymalizację kosztów oraz umożliwia tworzenie 

dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 

 

Multimedialny rekord pacjenta 

Projektowanie oprogramowania w oparciu o 

najnowsze osiągnięcia informatyczne daje 

możliwość budowania unikalnych rozwiązań. 

Efektem naszych wieloletnich prac jest 

stworzony specjalnie dla potrzeb sektora 

medycznego elektroniczny rekord medyczny 

pacjenta (ang. EPR – Electronic Patient 

Record). Multimedialny rekord pacjenta 

powstaje poprzez udostępnienie w jednym 

miejscu danych medycznych z różnych 

jednostek organizacyjnych. Możliwe jest to 

dzięki integracji wyników tekstowych i 

multimedialnych, informacji o przyjmowanych 

lekach oraz pozostałych treści dokumentacji 

medycznej pacjenta, w tym danych 

rozliczeniowych i statystycznych. Użytkownicy 

mają dostęp do danych medycznych 

wygenerowanych podczas całego procesu 

leczenia w pracowniach diagnostyki 

laboratoryjnej, radiologicznych, 

endoskopowych, USG. Przeglądanie 

historycznych badań pacjentów za pomocą 

przeglądarki internetowej jest bardzo proste i 

szybkie. 

Skalowalność rozwiązania 

Skalowalność systemu CGM CLININET 

umożliwia jego rozbudowę w zależności od 

potrzeb, bez konieczności modyfikacji i 

uruchamiania dodatkowego oprogramowania. 

Pozwala uruchamiać oraz wdrażać nowe 

moduły i podłączać kolejne jednostki 

organizacyjne do zintegrowanego systemu, tak 

aby rozwijał się on wraz z rozrostem placówki 

medycznej. Zastosowanie zaawansowanych 

technologii serwerowych i wirtualizacji ułatwia 

późniejszą rozbudowę. Otwartość na 

integrację z oprogramowaniem innych 

producentów to możliwość swobodnego 

wyboru w przyszłości wyspecjalizowanych 

modułów. CGM CLININET sprawdza się z 

powodzeniem zarówno w dużych, jak i 

mniejszych placówkach. Zakres funkcjonalny 
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oraz liczba modułów zależą od oczekiwań 

klientów oraz indywidualnych potrzeb 

placówki. 

Komfort pracy 

Unikalność technologii CGM Polska oraz 

zaangażowanie personelu medycznego w 

proces tworzenia i projektowania aplikacji 

umożliwiły stworzenie oprogramowania 

dopasowanego do potrzeb użytkowników oraz 

specyfiki poszczególnych jednostek 

organizacyjnych. Użytkownik – lekarz, 

pielęgniarka, sekretarka medyczna, technik, 

administrator systemu czy nawet dyrekcja 

szpitala – może mieć zdefiniowany wygląd 

ekranów aplikacji według stanowiska pracy i 

preferencji; może również samodzielnie 

dostosować wybrane opcje systemowe do 

swoich potrzeb. 

 

Integracja z systemami innych 
producentów 

System CGM CLININET umożliwia współpracę 

online z innymi rozwiązaniami 

informatycznymi na bazie uznanego na 

świecie standardu HL7, który powstał 

specjalnie na potrzeby komunikacji pomiędzy 

systemami medycznymi. HL7 gwarantuje 

prawidłowy przepływ danych pomiędzy 

systemami, niezależnie od producenta i 

wykorzystywanej technologii. W zakresie 

komunikacji z rozwiązaniami niemedycznymi 

wykorzystywane są dedykowane interfejsy 

standardowe lub rozwijane na potrzeby 

konkretnego projektu. Od początku 

działalności firma CGM Polska opierała się na 

otwartych standardach wymiany danych. Dziś 

bogatsi o wiele lat doświadczeń możemy 

pochwalić się realizacją kilkudziesięciu 

rozbudowanych instalacji. W projektach tych 

możemy wymieniać dane medyczne między 

systemem CGM CLININET a programami 

innych producentów, takich jak Agfa, Alteris, 

Asseco, Info‑publishing, Kamsoft, Marcel. 

Istnieje również możliwość integracji systemu 

CGM CLININET z systemami ERP innych 

producentów (SIMPLE ERP, Sage Symfonia 

Forte, Asseco InfoMedica, Comarch CDN XL, 

Teta ERP, Bomark ERP itp.). Wymiana danych 

odbywa się online lub przy pomocy plików w 

formacie wymaganym przez producenta 

danego systemu ERP. Integracja online może 

być realizowana zarówno przy wykorzystaniu 

Web Services, jak również bezpośrednio na 

poziomie bazy danych. 

Zgodność z przepisami prawa i 
wymaganiami płatników 

CGM Polska stale rozwija oferowane 

oprogramowanie, dzięki czemu jest ono 

zawsze aktualne. Dostosowanie do bieżących 

wymagań prawa, rozliczeń z NFZ oraz spójność 

sprawozdawczości do płatnika z prowadzoną 

dokumentacją medyczną zapewniają 

bezpieczeństwo finansowe placówki 

medycznej. Dzięki swojej kompleksowości 

jeden system służy do przetwarzania 

elektronicznej dokumentacji medycznej, 

e‑Usług, rozliczeń z płatnikami oraz 

zarządzania szpitalem lub przychodnią. 

Bezpieczeństwo 

CGM CLININET zapewnia najwyższe 

bezpieczeństwo gromadzonych i 

przetwarzanych danych medycznych. 

Zastosowane technologie szyfrowania 

zabezpieczają przed przechwyceniem 

przesyłanych danych. System pozwala na 

zdefiniowanie dostępu do danych medycznych 
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w zależności od uprawnień użytkowników. 

Użytkownik łączy się z systemem CGM 

CLININET korzystając z bezpiecznego 

połączenia HTTP i SSL. Dodatkowe 

bezpieczeństwo w wielu lokalizacjach 

zapewnia zastosowanie szyfrowanego 

połączenia VPN. Oferowane przez CGM Polska 

e‑Usługi udostępnione w Internecie nie mają 

bezpośredniego dostępu do bazy danych 

pacjentów – z systemem CGM CLININET łączą 

się przez szyfrowany kanał komunikacji. 

Oszczędności w modelu SaaS 

System CGM CLININET w modelu SaaS 

(Software as a Service) oferowany jest jako 

oprogramowanie w formie e‑Usługi. Model 

ten umożliwia instalację na dzierżawionych 

serwerach. Rozwiązanie zmniejsza koszty 

związane z zakupem infrastruktury 

serwerowej oraz znacząco skraca czas 

wdrożenia systemu w placówce. 

Dlaczego CGM CLININET? 

 

CGM CLININET to jeden z najbardziej 

zaawansowanych i dojrzałych produktów na 

rynku, wdrożony w największych jednostkach 

ochrony zdrowia w Polsce. System sprawdza 

się zarówno w niewielkich, 50‑łóżkowych 

placówkach szpitalnych, jak i tych 

posiadających 1500 łóżek. CGM CLININET jest 

w stanie obsłużyć od 10 do 500 i więcej stacji 

roboczych pracujących równolegle. 

Korzyści z wdrożenia CGM CLININET: 

 bezpieczeństwo – system sprawdzony 

w dużych i małych placówkach 

medycznych w Polsce, 

 elektroniczna dokumentacja tekstowa 

i multimedialna w jednym systemie, 

 jeden system do rozliczeń wszystkich 

procedur z NFZ, spójny z 

dokumentacją medyczną. 

 

Nowoczesne technologie 

Medyczna część CGM CLININET jest aplikacją 

WWW w architekturze trójwarstwowej, 

wykorzystującą najnowsze technologie, takie 

jak AJAX, JavaScript czy Java. Do prowadzenia 

dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej wystarczy zwykła przeglądarka 

internetowa. Dzięki temu stacje robocze i 

tablety uzyskują dużą niezależność od systemu 

operacyjnego. System CGM CLININET opiera 

się na technologiach bazodanowych 

wiodących producentów – SAP Sybase, Oracle. 

Architektura systemu 

System został stworzony w oparciu o 

wielowarstwową architekturę. Podział na 

moduły umożliwia dopasowanie systemu do 

indywidualnych potrzeb konkretnego szpitala 

lub przychodni. CGM CLININET jest dostępny 

na klasycznych stacjach roboczych PC, 

urządzeniach przenośnych oraz terminalach. 

Użycie nowoczesnych technologii pozwala na 

pracę niezależnie od systemu operacyjnego 

stacji roboczej lub tabletu. 

CGM CLININET to system zintegrowany - 

wszystkie dane wprowadzone do systemu są 

natychmiast udostępniane w innych modułach 

(zarówno w modułach własnych CGM, 
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zintegrowanych na poziomie bazy danych, jak i 

w modułach rozszerzających zintegrowanych 

dzięki medycznym protokołom HL7 oraz 

DICOM, a także integracjom opartym na ODBC 

lub Web Services). CGM CLININET udostępnia 

informacje o pacjentach za pomocą 

standardowej przeglądarki WWW. Umożliwia 

tworzenie multimedialnego elektronicznego 

rekordu pacjenta poprzez spójne gromadzenie 

wszystkich danych medycznych pacjentów w 

jednym miejscu. Użytkownicy systemu 

otrzymują dostęp do danych klinicznych 

pacjenta, przebiegu jego leczenia oraz 

diagnostycznych i terapeutycznych wyników 

badań. 

Obszary funkcjonalne 

 

CGM CLININET to kompleksowy system 

informacyjny wspomagający procesy leczenia 

oraz zarządzania placówką medyczną. System 

składa się z wielu specjalistycznych 

podsystemów funkcjonalnych oraz modułów: 

 AIS (ang. Ambulatory Information 

System) – system ambulatoryjny; CGM 

CLININET może pracować jako 

samodzielnie działający CGM CLININET 

AIS obsługujący przychodnię lub sieć 

przychodni. 

 BI (ang. Business Intelligence) – 

system analityczny, który przekształca 

dane z jednego lub wielu systemów 

dziedzinowych w informacje 

niezbędne do podejmowania decyzji 

zarządczych. 

 HIS (ang. Hospital Information System) 

– system szpitalny; CGM CLININET HIS 

kompleksowo wspomaga procesy 

leczenia i zarządzania placówką 

medyczną oraz zawiera podsystemy 

wyspecjalizowane dla różnych 

jednostek organizacyjnych szpitala. 

 CAT (ang. Computer‑Assisted 

Therapy) – rozwiązania wspomagania 

terapii, specjalistyczne moduły 

wspomagania leczenia, np. 

cytostatyki, radioterapii, żywienia 

pozajelitowego. 

 CIS (ang. Clinical Information System) 

– moduły wspomagania decyzji oraz 

inne oprogramowanie służące m.in. 

do monitorowania stanu pacjenta i 

gromadzenia informacji medycznych. 

 EDM (elektroniczna dokumentacja 

medyczna) – gromadzona i 

przetwarzania zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

 EHR (ang. Electronic Health Record) – 

elektroniczny rekord zdrowia 

pacjenta, zawierający dane medyczne 

pochodzące z placówek medycznych w 

których leczył się pacjent, m.in. IKP. 

 EMR (ang. Electronic Medical Record) 

– elektroniczny multimedialny rekord 

medyczny pacjenta systemu CGM 

CLININET prezentujący i gromadzący w 

jednym miejscu dane dokumentacji 

medycznej z placówki, informacje 

medyczne pochodzące z różnych 

systemów dziedzinowych, w tym dane 

multimedialne i DICOM. 

 ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning) – system do zarządzania 

przedsiębiorstwem – CGM CLININET 

ERP to moduły ekonomiczne CGM 

CLININET wspomagające zarządzanie 

placówką medyczną; rozwiązanie 

może działać również jako 

samodzielny system ERP zintegrowany 

z rozwiązaniami innych producentów. 

 LIS (ang. Laboratory Information 

System) – system wspomagający 

pracę laboratorium diagnostycznego, 

który w szczególności posiada 
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wbudowane funkcje bezpośredniej 

integracji z urządzeniami diagnostyki 

laboratoryjnej. 

 PACS (ang. Picture Archiving and 

Communications System) – system 

archiwizacji i przetwarzania obrazów 

DICOM, komunikujący się z 

urządzeniami diagnostyki obrazowej 

oraz stacjami diagnostycznymi. 

System CGM CLININET posiada 

wbudowany moduł PACS gromadzący 

dane DICOM oraz wideo, dzięki czemu 

cała elektroniczna dokumentacja 

medyczna znajduje się w jednym 

zintegrowanym systemie medycznym. 

Moduł PACS może pracować również 

jako samodzielny system radiologiczny 

CGM NETRAAD PACS, uzupełniający 

oprogramowania HIS lub RIS innych 

producentów. 

 RIS (ang. Radiology Information 

System) – radiologiczny system 

informacyjny; system CGM CLININET 

posiada wbudowane moduły 

obsługujące pracownie radiologiczne, 

które mogą pracować również jako 

samodzielny system radiologiczny 

CGM NETRAAD RIS, uzupełniający 

oprogramowania HIS lub AIS innych 

producentów. Kompleksowe 

rozwiązanie dla placówek ochrony 

zdrowia może zostać uzupełnione o 

obszary funkcjonalne: 

 e‑Pacjent – portal e‑Usług systemu 

CGM CLININET dla pacjentów, w tym 

m.in. e‑Rejestracja, e‑Dokumentacja, 

e‑Wyniki, e‑Powiadomienia, który 

jest w pełni zintegrowany z 

multimedialnym rekordem 

medycznym pacjenta, grafikami i 

skorowidzami pacjentów oraz 

personelu medycznego, co pozwala w 

bezpieczny sposób udostępniać dane 

pacjentom w Internecie. 

 e‑Kontrahent – portal e‑Usług 

systemu CGM CLININET dla 

kontrahentów placówki medycznej, w 

tym m.in. e‑Recepcja umożliwiająca 

kontrahentowi samodzielną obsługę 

rezerwacji i rejestracji, dostęp do 

wybranych zestawień danych oraz 

udostępnionych mu informacji. 

Kompleksowy medyczny System HIS 

pozwala również na integrację z 

systemami regionalnymi oraz 

krajowymi. System CGM CLININET jest 

gotowy do współpracy z takimi 

systemami, jak: 

 IKP (Internetowe Konto Pacjenta) – 

krajowy system rozwijany przez CSIOZ, 

który gromadzi informacje medyczne 

pacjenta w jednym miejscu, 

zintegrowany z systemem e‑Recepta, 

 e‑Recepta (krajowy system 

elektronicznych recept) – system 

rozwijany przez CSIOZ, który pozwala 

lekarzom na wystawienie 

elektronicznych recept, a aptekarzom 

na ich realizację, 

 eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja 

Uprawnień Świadczeniobiorców) – 

system NFZ umożliwiający 

natychmiastowe potwierdzenie prawa 

pacjenta do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

 CWT (Centralny Węzeł 

Teleradiologiczny) – dostępna dla 

wszystkich placówek medycznych 

platforma konsultacji 

teleradiologicznych firmy CGM Polska, 

pozwalająca na szybkie przesyłanie i 

opisywanie badań radiologicznych w 

ośrodkach konsultacyjnych 

znajdujących się w lokacjach 

oddalonych od miejsca fizycznego 

wykonania badania. Medyczny System 

Informacyjny Kompleksowy medyczny 

system informacyjny powinien być 
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zbudowany modułowo. W związku z 

tym wskazane jest, aby posiadał 

wbudowane interfejsy umożliwiające 

dołączanie w przyszłości innych 

rozwiązań. CGM CLININET oferuje taką 

możliwość dzięki zastosowaniu 

następujących możliwości wymiany 

informacji: 

 DICOM (ang. Digital Imaging and 

Communications in Medicine) – 

standard elektronicznej wymiany 

danych graficznych między 

urządzeniami medycznymi, 

 HL7 (ang. Health Level Seven) – 

standard elektronicznej wymiany 

informacji między systemami 

medycznymi, 

  ODBC (ang. Open DataBase 

Connectivity) – mechanizm 

umożliwiający połączenie się z 

systemami zarządzającymi bazami 

danych niezależnie od języka 

programowania oraz systemu 

operacyjnego, Web Services  - 

mechanizm komunikacji między 

dwoma systemami poprzez sieć 

telekomunikacyjną (np. Internet) z 

wykorzystaniem technologii 

internetowych, niezależny od języka 

programowania oraz systemu 

operacyjnego, 

 XML (ang. Extensible Markup 

Language) – uniwersalny język 

formalny przeznaczony do 

reprezentowania. 
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Kompleksowe rozwiązanie w każdym 
obszarze funkcjonalnym 

CGM CLININET to obecnie ponad 40 modułów 

i zakres funkcjonalny, którym kompleksowo 

można zinformatyzować każdy szpital. 

Obecnie rozwiązanie CompuGroup Medical 

Polska składa się z następujących modułów: 

 Moduł Administracyjny 

 Moduł Przyjęciowo - Wypisowy (Ruch 

Chorych) - obsługa izb przyjęć 

 Moduł Przyjęciowo - Wypisowy (Ruch 

Chorych) - obsługa oddziałów 

 Moduł Przyjęciowo - Wypisowy 

 (Ruch Chorych) - obsługa statystyki 

Przyjęciowo – Wypisowej 

 Komunikator - moduł wymiany 

informacji pomiędzy użytkownikami 

CGM CLININET 

 Lista oczekujących 

 Moduł Poradnia (Rejestracja i 

Statystyka) 

 Moduł Rozliczania z NFZ 

 Zarządzanie kontraktami 

 Moduł Poradnia (Gabinet) 

 Moduł Dokumentacja Medyczna 

 Moduł Zlecenia Medyczne 

 Moduł Pracownia Diagnostyczna 

 Moduł Obsługi Urządzeń Przenośnych 

(tablety, PDA) 

 Apteka centralna 

 Moduł Zarządzania Podręcznym 

Magazynem Leków (Apteczka 

Oddziałowa - Gabinetowa) 

 Moduł Archiwum dokumentacji 

 Moduł Dializ 

 Rehabilitacja 

 Moduł Laboratorium Analityczne 

 Moduł Mikrobiologii 

 Bank Krwi 

 Blok Porodowy 

 Moduł Blok Operacyjny 

 Moduł Pracownia Diagnostyczna - 

Patomorfologia 

 Moduł Zleceń Leków na Pacjenta 

 Grafik Pracy Lekarzy 

 Moduł Zakażeń 

 Moduł Pracownia Radiologiczna - 

Zarządzanie Zakładem Radiologii (RIS) 

 Moduł Archiwum Badań Obrazowych 

(PACS) 

 Dystrybucja Badań Obrazowych 

poprzez przeglądarkę WWW  

 Badania Video (endoskopia, 

laparoskopia, USG) 

 Moduł Zleceń Teleradiologicznych 

TeleRAAD 

 Przeglądarka do obrazów DICOM – 

DiagRAAD 

 Generator raportów 

 Moduł Elektroniczny Rekord 

Medyczny Pacjenta 

Moduły Administracyjno – Zarządcze 

 Finanse - Księgowość 

 Kadry-Płace 

 Gospodarka Materiałowa 

 Środki Trwałe 

 System Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów 

 Moduł Kalkulacji Kosztów Leczenia 

Pacjenta 

 System Informowania Kierownictwa 

 QMS – system wspomagania 

zarządzania systemem jakości 
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CGM CLININET HIS oraz AIS – medyczny system 
informacyjny 
CGM CLININET to medyczny system informacyjny dla szpitali i przychodni oraz jeden z najbardziej 

zaawansowanych i dojrzałych produktów na rynku. Wspomaga kompleksowo pracę placówki 

medycznej, zarządzanie i dokumentowanie procesów leczenia, a także umożliwia prowadzenie 

dokumentacji medycznej. 

 

Funkcje podstawowe – poradnia 

Rejestracja 

Moduł „Rejestracja” pozwala na zarządzanie 

rejestracjami pacjentów w poradni, 

wyznaczenie dat wizyt i numeru gabinetu, w 

którym ma się ona odbyć, jak również na 

wybór lekarza. Moduł umożliwia rezerwację 

terminów i rejestrowanie pacjentów na wizyty 

oraz badania w poszczególnych gabinetach. 

Wizyty są automatycznie przesyłane na listy 

przyjęć gabinetów. W ramach zintegrowanego 

systemu CGM CLININET badania zlecone 

wewnątrz placówki nie wymagają dodatkowej 

rejestracji, ponieważ są automatycznie 

przesyłane na właściwe listy robocze. Gdy do 

systemu podłączone zostaną urządzenia 

medyczne, listy robocze automatycznie 

udostępniane będą na konsolach techników.  

 

 

Wybrane funkcjonalności: 

 prowadzenie rejestru pacjentów, 

 wyznaczenie terminów wizyt i 

konsultacji telefonicznie oraz drogą 

elektroniczną, 

 rejestracja danych pacjenta 

wymaganych do rozliczeń z NFZ lub 

innymi płatnikami, 

 automatyczna weryfikacja statusu 

pacjenta w systemie eWUŚ, 

  automatyczne sprawdzanie 

uprawnień pacjenta do świadczeń 

abonamentowych, 

 wbudowany moduł sprzedaży usług 

medycznych i cenniki, 

 wystawienie rachunku i przyjęcie 

płatności z poziomu rejestracji, 

 zarządzanie deklaracjami POZ. 
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Gabinet 

Moduł „Gabinet” wspomaga proces udzielania 

świadczeń medycznych pacjentowi, 

wyznaczania kolejnej wizyty oraz wystawiania 

recept. Powiązanie z modułem zleceń 

medycznych pozwala na bezpośrednie 

zlecanie i automatyczny odbiór wyników 

badań. „Gabinet” umożliwia również 

odnotowanie podanych leków, wykonanych 

procedur medycznych oraz grupowanie JGP. 

Moduł przetwarza zgromadzone dane dla 

potrzeb statystycznych oraz ułatwia 

prowadzenie dokumentacji medycznej. 

Zawiera także wiele przydatnych funkcji, które 

ułatwiają codzienną pracę, m.in. pulpit lekarza 

z wieloma interaktywnymi zestawieniami, 

takimi jak lista pacjentów na dziś, wyniki 

pacjentów itp. – dzięki temu lekarz dysponuje 

zawsze aktualną listą wizyt na dany dzień. 

Moduł ułatwia obsługę pacjenta, a także 

wspomaga i porządkuje prowadzenie 

dokumentacji medycznej. 

Wybrane funkcjonalności: 

 wystawianie recept, skierowań, 

zaświadczeń i innych dokumentów 

medycznych, 

 prowadzenie dokumentacji 

medycznej, 

 gromadzenie danych do rozliczeń z 

NFZ, 

 bieżące planowanie kolejnych wizyt, 

 wbudowany mechanizm Grupera AOS, 

 zlecenie badań w laboratorium lub 

pracowni diagnostycznej, 

 automatyczny odbiór i prezentacja 

wyników badań w rekordzie 

medycznym pacjenta. 

Rehabilitacja 

Moduł „Rehabilitacja” to specjalistyczny 

moduł wspomagający pracę placówek o 

profilu rehabilitacyjnym. Moduł ten umożliwia 

kompleksową obsługę procesu rehabilitacji 

pacjenta. W szczególności pozwala na 

rejestrację, automatyczne planowanie cykli 

wizyt rehabilitacyjnych z uwzględnieniem 

grafików dostępności rehabilitantów, 

urządzeń oraz kolejności poszczególnych 

zabiegów danego dnia. 

Wybrane funkcjonalności: 

 automatyczne wyszukiwanie 

dostępnych terminów zabiegów 

według skierowania, 

 możliwość modyfikacji planu zabiegów 

metodą „przeciągnij i upuść” za 

pomocą graficznego terminarza, 

 wydruk listy zabiegów oraz kodów 

kreskowych ułatwiających późniejszą 

obsługę pacjenta, 

 automatyzacja procesu kodowania 

całego cyklu leczenia oraz 

wspomaganie rozliczenia z NFZ. 

 

Funkcje podstawowe – szpital 

Izba przyjęć 

Moduł „Izba przyjęć” to podstawowy moduł 

CGM CLININET przeznaczony dla personelu 

odpowiedzialnego za przyjęcia pacjentów do 

szpitala. Umożliwia prowadzenie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 

kodowanie wykonanych procedur, zlecanie 

badań, wystawianie recept oraz oferuje inne 

funkcje wspomagające pracę lekarza i 

pielęgniarki. Moduł umożliwia zarządzanie 

danymi pacjenta, takimi jak dane 
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administracyjne, dane demograficzne, dane 

dotyczące lekarza rodzinnego, najbliższego 

krewnego, dane skierowania, data zdarzenia, 

data przyjęcia itp. Możliwe jest także zlecenie 

badań oraz elektroniczne udokumentowanie 

pobytu w izbie przyjęć, w tym takich danych, 

jak: personel udzielający świadczeń, treść 

dokumentacji medycznej, rozpoznanie (ICD10) 

z komentarzem, zastosowane leczenie.  

Wybrane funkcjonalności: 

 automatyczna weryfikacja statusu 

ubezpieczenia pacjenta dzięki 

integracji z systemem eWUŚ, przyjęcie 

pacjenta do szpitala wraz z 

automatycznym przydzieleniem 

znaków identyfikacyjnych, 

wbudowane funkcje zlecania, 

monitorowania oraz dostępu do 

wyników przeprowadzonych badań, 

 narzędzia graficznej analizy trendu 

wyników badań w kontekście 

zgromadzonych pobytów szpitalnych, 

ambulatoryjnych i diagnostycznych, 

 dostęp do wyników badań 

radiologicznych w postaci obrazów i 

opisów, 

 ewidencja zużycia materiałów 

medycznych i leków, 

 możliwość wystawiania różnego typu 

dokumentów medycznych, takich jak: 

recepty, skierowania, zaświadczenia 

itd. 

Oddział 

Moduł „Oddział” to podstawowy moduł CGM 

CLININET przeznaczony dla personelu 

zaangażowanego w leczenie pacjenta na 

poszczególnych oddziałach szpitala. 

Udostępnia funkcje wspomagające pracę 

lekarza i pielęgniarki, takie jak: 

dokumentowanie ruchu chorych, prowadzenie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 

kodowanie wykonanych procedur, zlecanie 

terapii i leków, wystawianie recept, 

odnotowywanie zakażeń oraz 

dokumentowanie pielęgnacji pacjentów. 

Moduł ten ponadto zbiera i przetwarza dane 

dla potrzeb statystycznych oddziału oraz 

szpitala, umożliwia odnotowanie danych 

klinicznych i kosztowych: rozpoznań (ICD10) z 

komentarzem, podanych leków, wykonanych 

badań (korzystając z modułu „Zlecenia 

medyczne”), wykonanych procedur, diet, 

obsługi przepustek, przeniesień na inny 

oddział, wypisów ze szpitala, rejestracji zgonu, 

wpisów w Księdze Oddziałowej oraz tworzenie 

raportów z pracy oddziału. 

Wybrane funkcjonalności: 

 automatyczna weryfikacja statusu 

ubezpieczenia pacjenta dzięki 

integracji z systemem eWUŚ, przyjęcie 

pacjenta do szpitala wraz z 

automatycznym przydzieleniem 

znaków identyfikacyjnych, 

 wbudowane funkcje zlecania, 

monitorowania oraz dostępu do 

wyników przeprowadzonych badań, 

 narzędzia graficznej analizy trendu 

wyników badań w kontekście 

zgromadzonych pobytów szpitalnych, 

ambulatoryjnych i diagnostycznych, 

 dostęp do wyników badań 

radiologicznych w postaci obrazów i 

opisów, 

 możliwość wystawiania różnego typu 

dokumentów medycznych, takich jak: 

recepty, skierowania, zaświadczenia 

itd., 

 zlecanie leków oraz odnotowywanie 

ich zużycia oraz innych materiałów 

medycznych, 

 prowadzenie indywidualnych planów 

opieki pielęgniarskiej, 

 notowanie obserwacji lekarskich, 

pielęgniarskich, dyżurowych, 

 narzędzia raportowania zakażeń, 
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 elektroniczne prowadzenie 

dokumentacji opisowej i 

formularzowej, 

 zlecanie konsultacji lub operacji, 

 automatyczne kodowanie kart TISS. 

 

Apteka szpitalna 

„Apteka szpitalna” to integralny moduł 

systemu CGM CLININET, który wspomaga 

pracę personelu apteki szpitalnej. Może 

działać niezależnie od systemu CGM CLININET 

z systemami innych producentów jako CGM 

CLININET APTEKA. Jest zintegrowany z 

systemem CGM CLININET ERP. Dzięki 

utrzymaniu spójności danych z lokalnymi 

magazynami leków (np. na oddziale, w 

poradniach, pracowniach) wspomaga 

zarządzanie farmaceutykami w całej placówce 

medycznej. Wybrane funkcjonalności: 

 prowadzenie gospodarki 

magazynowej leków i materiałów 

medycznych, 

 dostęp do stanów magazynowych 

wszystkich apteczek w placówce 

medycznej, 

 ewidencja przychodów i rozchodów, 

ubytków oraz strat, 

 kontrola wykonania umów i 

przetargów, 

 zamówienia i przyjęcia od dostawców, 

 integracja z CGM CLININET ERP oraz 

możliwość integracji z innymi 

systemami FK, zarządzanie 

receptariuszami, limitami i blokadami. 

Funkcje podstawowe – ogólne dla 
szpitala i przychodni 

Rozliczenia z NFZ 

Moduł rozliczeń z NFZ umożliwia w szybki i 

prosty sposób jednolite rozliczenie z NFZ 

pobytów szpitalnych, ambulatoryjnych oraz 

badań diagnostycznych. Zapewnia 

automatyczną spójność danych w ramach 

CGM CLININET oraz kompleksowe 

przygotowanie do rozliczenia. Pozwala śledzić 

wykonanie kontraktu, importować umowy 

rozliczeniowe z NFZ oraz generować 

komunikaty rozliczeniowe. Wybrane 

funkcjonalności: 

 automatyczna synchronizacja rekordu 

pacjenta, danych medycznych oraz 

komunikatów rozliczeniowych, 

 raportowanie wspomagające kontrolę 

prawidłowości wykonania kontraktu, 

 wystawianie elektronicznych faktur 

dla NFZ, 

 eksport danych statystycznych w 

formacie otwartym. 

Optymalizacja rozliczeń z NFZ 

Moduł optymalizacji rozliczeń z NFZ może być 

integralną częścią systemu CGM CLININET, jak 

również może działać jako niezależna 

e‑Usługa (Optymalizator JGP) 

wykorzystywana w jednostkach posiadających 

systemy medyczne innych producentów. 

Dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów 

wspomaga optymalizację rozliczeń. Pomaga 

obniżyć koszty prowadzenia placówki 

medycznej dzięki eliminowaniu 

nieprawidłowości w procesie raportowania do 

NFZ. Wybrane funkcjonalności: 

 symulacja grupowania, 

 podpowiadanie zmian w kodowaniu, 

 benchmarking – porównywanie 

danych statystycznych grupowań z 

innych placówek. 



Medyczny system Informacyjny 

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul.  Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl 

Terminarze i grafiki dostępności 

Jeden moduł systemu CGM CLININET 

umożliwia zintegrowane, kompleksowe 

zarządzanie czasem świadczenia usług 

medycznych w gabinetach, pracowniach, 

dostępnością urządzeń medycznych, a także 

dostępnością sal operacyjnych. Użytkownicy 

systemu mogą w łatwy sposób tworzyć 

elektroniczne terminarze poszczególnych 

gabinetów, określać dostępność lekarzy oraz 

obłożenie urządzeń diagnostycznych. 

Przejrzysty interfejs użytkownika udostępnia 

grafik pracy gabinetów zabiegowych na 

dowolnie wybrany okres. Rejestracja 

pacjentów odbywa się przy użyciu 

elektronicznego kalendarza, który w prosty 

sposób umożliwia zaplanowanie wizyty lub 

zabiegu. Za pomocą opcji „przeciągnij i upuść” 

użytkownicy mogą również przeplanować 

wizyty, wprowadzając zmiany wynikające z 

braku dostępności lekarza, serwisu sprzętu, 

nieplanowanych zdarzeń czy urlopów i dni 

świątecznych. Moduł jest w pełni 

zintegrowany z listami roboczymi gabinetów, 

sal zabiegowych i pracowni. Pacjenci, u 

których zaplanowano badania, automatycznie 

pojawiają się na liście roboczej w danej 

jednostce w określonym terminie. 

Zlecenia medyczne 

„Zlecenia medyczne” systemu CGM CLININET 

umożliwiają elektroniczne wprowadzanie, 

zmianę, anulowanie zleceń medycznych (wraz 

z odpowiednimi wydrukami), jak również 

wprowadzanie, zmianę i przegląd wyników. 

Wprowadzone zlecenie może być anulowane i 

modyfikowane przez uprawnionych 

użytkowników. Z chwilą wprowadzenia 

zlecenia otrzymuje ono status, który jest 

automatycznie aktualizowany, np. w trakcie 

zmiany zlecenia czy wprowadzenia wyników. 

Status obrazuje więc, na jakim etapie jest 

zlecone badanie lub usługa. Status zlecenia 

może być również ustawiany ręcznie. Zlecenia 

trafiają na listy robocze poszczególnych 

jednostek (np. pracownia diagnostyki, 

patomorfologii, blok operacyjny, dializy, 

przewóz pacjenta) lub grup użytkowników (np. 

konsultacje lekarskie, zlecenia pielęgniarskie). 

Wyniki wprowadzane automatycznie z 

systemów zewnętrznych są natychmiast 

dostępne w systemie. Uprawnione osoby 

mogą wprowadzać wyniki wybranych badań 

ręcznie. Unikalną właściwością 

rozbudowanego „Modułu zleceń” systemu 

CGM CLININET są również zlecenia 

przedmiotowe, niepowiązane z pacjentem. W 

połączeniu z funkcjonalnością samodzielnego 

kreowania formularzy zleceń moduł umożliwia 

swobodne kreowanie np. zleceń technicznych, 

wykonanie wymazów z brudowników itp. 

 

Elektroniczne formularze 

Elektroniczne prowadzenie dokumentacji 

medycznej, zleceń badań i usług medycznych 

może być w pełni dostosowane do potrzeb 

użytkownika dzięki wbudowanemu w system 

generatorowi ustrukturyzowanych formularzy 

medycznych. Generator uwzględnia podział na 

poszczególne atrybuty numeryczne, listy, 

opisy, normy, pola wyboru czy nawet słowniki 

wbudowane w system. W przypadku 

zaawansowanych użytkowników moduł 

oferuje szereg dodatkowych możliwości bez 

konieczności zlecania prac programistycznych 

dostawcy systemu. W szczególności dostępna 

jest opcja projektowania bardziej 

rozbudowanych formularzy z panelami, 

zakładkami, nadawania domyślnych wartości 
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lub wprowadzania algorytmów weryfikujących 

wprowadzane dane czy też tworzenia reguł 

elektronicznego autoryzowania formularzy. 

Moduł elektronicznych formularzy jest bardzo 

pomocny w prowadzeniu elektronicznej 

dokumentacji medycznej. Odtworzenie 

struktury formularzy dokumentów 

tradycyjnych w postaci elektronicznego 

formularza znacząco ułatwia użytkownikom 

wprowadzanie danych. 

 

Statystyka medyczna 

 

Moduł „Statystyka medyczna” CGM CLININET 

wspomaga tworzenie zestawień oraz raportów 

(wymaganych przez obowiązujące akty 

prawne i regulacje NFZ) do instytucji 

zewnętrznych: PZH, NFZ, CZP, jak również 

innych płatników. Umożliwia prowadzenie 

ksiąg (np. Księgi Pracowni, Księgi Głównej, 

Ksiąg Oddziałowych, Księgi Zgonów, Księgi 

Noworodków) w postaci elektronicznej, 

przygotowanie kart statystycznych oraz 

tworzenie analiz statystycznych na podstawie 

danych zgromadzonych w systemie (np. 

raporty z grafików poradni, kolejek 

oczekujących, obłożenia łóżek, wykonanych 

osobodni, liczby hospitalizowanych). Moduł 

wyposażony jest również w niezbędne 

raportowanie wewnętrzne oraz raportowanie 

do zewnętrznych organizacji: 

 zestawienie liczby pacjentów 

przebywających aktualnie na danym 

oddziale, a także w całym szpitalu lub 

poradni, 

 drukowanie Księgi Głównej za 

określony okres lub dla wybranych 

numerów identyfikacyjnych, 

 weryfikacja kompletności 

zgromadzonych danych, 

 przekazywanie w formie 

elektronicznej danych statystycznych, 

zestawień i analiz. 

Serwer wydruków 

System medyczny będący rozwiązaniem 

niezależnym od systemu operacyjnego, 

działający na systemach operacyjnych takich 

jak Linux, Windows, Mac, musi poprawnie 

współpracować z drukarkami. Wbudowany 

serwer wydruków systemu CGM CLININET 

ułatwia codzienną pracę użytkowników oraz 

informatyków, eliminując konieczność 

instalowania drukarek na każdej stacji 

roboczej lub terminalu. Lista drukarek 

zarejestrowanych w systemie dla danego 

stanowiska dostępna jest automatycznie w 

systemie CGM CLININET w postaci listy 

wyboru. Dzięki temu możliwa jest praca na 

każdym systemie operacyjnym wyposażonym 

wyłącznie w przeglądarkę WWW. W 

przypadku wykorzystywania przez szpital 

Systemu Identyfikacji Pacjenta opaska dla 

pacjenta drukuje się automatycznie po 

przyjęciu, nawet jeśli na danej stacji roboczej 

nie zainstalowano sterowników do drukarki 

opasek. W przypadku dokumentacji 

medycznej prowadzonej w postaci tradycyjnej 

Serwer Wydruków wspomaga pracę przez 

możliwość zdefiniowania miejsc 

automatycznego wydruku zleceń oraz sytuacji, 

w jakich mają się one drukować. 
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Umowy 

Moduł „Umowy” systemu CGM CLININET 

wspomaga zarządzanie umowami z 

ubezpieczycielami oraz innymi firmami. Moduł 

umożliwia tworzenie elastycznych pakietów 

medycznych, umów oraz cenników. Wybrane 

funkcjonalności: 

 zarządzanie umowami, 

 abonamenty i współpłatności, 

 przypisanie wielu cen do tego samego 

świadczenia, w zależności od płatnika, 

bez konieczności tworzenia osobnej 

pozycji słownikowej, 

 zarządzanie cennikami oraz grafikami 

pracy lekarzy w zależności od 

okoliczności (np. cenniki i grafiki 

świąteczne), 

 automatyczne naliczanie odpłatności 

zbiorczych dla firm, z uwzględnieniem 

płatności z góry lub z dołu, okresów 

rozliczeniowych i wielu innych 

kryteriów. 

Administracja 

Moduł „Administracja” to moduł CGM 

CLININET przeznaczony dla administratorów 

systemu. Moduł umożliwia zarządzanie 

użytkownikami, uprawnieniami dostępu, 

strukturą organizacyjną, listą dostępnych 

zestawień, wydruków, parametrami systemu, 

e‑Usługami dla pacjentów, a także 

projektowanie i publikowanie 

zaawansowanych formularzy medycznych 

używanych w pozostałych modułach. Wybrane 

funkcjonalności: 

 zarządzanie profilami uprawnień i 

użytkownikami, 

 zarządzanie strukturą organizacyjną 

szpitala, poradni, pracowni, bloków 

zabiegowych, 

 zarządzanie formularzami, danymi 

opisowymi dokumentacji medycznej, 

wydrukami i raportami, 

 zarządzanie słownikami, 

 możliwość łączenia zdublowanych 

rekordów, 

 raporty kontroli dostępu do danych 

pacjentów zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

Szpitalny oddział ratunkowy 

Moduł SOR systemu CGM CLININET wspomaga 

rejestrację i obsługę pobytu pacjenta w 

szpitalnym oddziale ratunkowym. Zawiera 

funkcje rejestracji, segregacji medycznej z 

użyciem kolorów (triage), a także 

elektronicznego dokumentowania diagnostyki, 

leczenia oraz stabilizacji funkcji życiowych. 

Wybrane funkcjonalności: 

 automatyczna weryfikacja statusu 

ubezpieczenia pacjenta dzięki 

integracji z systemem eWUŚ, 

 zlecanie, monitorowanie i dostęp do 

wyników przeprowadzonych badań, 

 dostęp do wyników 
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Moduły specjalistyczne 

 

Zlecenia leków – w pełni elektroniczny planer. 

Umożliwia nadzór nad podawanymi lekami. 

Laboratorium – wspomaga pracę laboratoriów 

medycznych, integruje się z analizatorami i 

automatycznie przekazuje wyniki do 

zintegrowanego systemu medycznego. 

Bank krwi – zarządza ewidencją przyjęć i 

wydań krwi oraz preparatów 

krwiopochodnych, zamówieniami na krew. 

Zintegrowany ze stanowiskiem serologicznym. 

Patomorfologia – umożliwia rejestrację, 

planowanie, opisywanie oraz późniejsze 

rozliczanie wyników badań. 

Blok operacyjny – organizuje pracę bloku 

zabiegowego, umożliwia tworzenie 

dokumentacji zabiegów, kart 

anestezjologicznych oraz planowanie pracy 

jednostek zabiegowych z wykorzystaniem 

graficznych terminarzy zabiegów. 

Dializy – wspomaga pracę placówek 

prowadzących stację dializ. 

Transport medyczny – zarządza zleceniami na 

transport medyczny, jest powiązany z innymi 

modułami systemu (np. „Dializy”). 

Żywienie szpitalne – kontroluje pracę 

personelu oraz proces wydawania posiłków 

przez szpitalną stołówkę. 

Recepcja szpitala – moduł przeznaczony do 

obsługi pobytów pacjenta opłacanych 

indywidualnie, ze środków publicznych oraz 

przez innych płatników. Przeznaczony dla osób 

zajmujących się niemedyczną obsługą 

pacjenta oraz rozliczaniem pobytów.  

Elektroniczne archiwum dokumentacji 

medycznej – śledzi aktualną lokalizację 

dokumentów zarchiwizowanych. Umożliwia 

wgląd w historię zmian oraz kontrolę 

terminów wypożyczeń. 

Rozwiązania uzupełniające 

 

Kalkulacja kosztów – może pracować jako 

niezależne oprogramowanie. Pozwala 

monitorować koszty i wycenę procedur 

medycznych, jest w pełni zgodna z 

najnowszymi przepisami oraz 

rozporządzeniami ministra zdrowia. 

Grafiki pracy i dyżurów personelu – 

wspomaga zarządzanie obsadą dyżurów 

personelu medycznego oraz ewidencją pracy 

na oddziałach. 

Badania kliniczne – wspomaga prowadzenie 

leczenia pacjentów biorących udział w 

badaniach klinicznych oraz rozliczanie z 

firmami prowadzącymi te badania. 

Inne moduły: „Żywienie pozajelitowe”, 

„Cytostatyki”, „Zamówienia publiczne”, 

„Automatyczne rozliczenia chemioterapii i 

programów lekowych”, „Audyt zmian w 

dokumentacji medycznej”, „Automatyczne 

przekodowanie umów po ugodach z NFZ”, 

„Podpis elektroniczny”, „Sterylizatornia”, 

„Ewidencja aparatury medycznej”, 

„Specjalistyczne przeglądarki diagnostyczne”.
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CGM CLININET ERP oraz BI – medyczny system 

analityczno‑ekonomiczny 
System CGM CLININET ERP to moduły ekonomiczne dla systemu medycznego. Jest to nie tylko 

rozbudowany system obsługi części administracyjnej szpitala lub przychodni (tzw. część szara: 

Finanse, Księgowość, Kadry, Płace itp.), lecz także wyspecjalizowane funkcje administracyjne, 

przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia, których „zwykłe” moduły ERP nie zawierają: 

planowanie harmonogramów pracy w części medycznej, wyspecjalizowane funkcje magazynowe, 

wbudowany automatyczny przepływ między częścią medyczną a administracyjną słowników, 

personelu, kosztów, dokumentów sprzedaży, magazynowych, pozostałych dokumentów 

księgowych i kadrowych. 

 

 
Dlaczego CGM CLININET ERP? 

CGM CLININET ERP to rozwiązanie złożone z 

szeregu modułów zintegrowanych ze sobą 

zarówno na poziomie dostępu do danych, jak i 

warstwy obsługi procesów biznesowych. 

Moduły te gromadzą i integrują dane ze 

zdarzeń gospodarczych, jak również epizodów 

medycznych. Pozwala to na szybki dostęp do 

informacji z poziomu konkretnych jednostek 

szpitala (Księgowość, Kadry, Oddziały Szpitalne 

itp.). Umożliwia również tworzenie tzw. 

Informacji Zarządczej, ułatwiającej 

kierownictwu podejmowanie decyzji.  

Rozwiązanie CGM CLININET ERP to: 

 zgodność z obowiązującym prawem, 

potwierdzona przez biegłych 

rewidentów, 

 funkcjonalności specjalistyczne dla 

jednostek ochrony zdrowia, 

 pełna integracja na poziomie 

wprowadzanych danych (informacja 

wprowadzona w dowolnym module 

staje się natychmiast dostępna w 

całym systemie). 

Uznane na świecie technologie analiz 
danych 

Nowoczesne technologie oraz osiągnięcia w 

dziedzinie hurtowni danych i analityki 

pozwalają na wykonywanie przejrzystych oraz 

łatwych do odczytania zestawień na 

podstawie wielowymiarowych analiz danych. 

Dzięki zaawansowanym algorytmom 

matematycznym system prezentuje rzetelne i 

miarodajne dane. 
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Innowacje w dziedzinie analiz 
medycznych 

 

CGM CLININET wyposażony jest również w 

innowacyjny moduł klasy BI, służący wyłącznie 

do analiz danych medycznych, pozwalając 

klasyfikować pacjentów do badań naukowych i 

klinicznych. Umożliwia wyszukiwanie 

pacjentów na podstawie zdefiniowanych 

przebiegów leczenia z uwzględnieniem 

zależności czasowych między zdarzeniami. 

Narzędzie spaja i czyści dane z systemu HIS 

oraz generuje pliki gotowe do wykonania 

analiz statystycznych. Pozwala to na szybkie 

wykrycie i analizę zdarzeń niepożądanych na 

przestrzeni wielu lat. 

System informowania kierownictwa 

Jest to moduł przeznaczony dla kadry 

zarządzającej szpitala. Umożliwia generowanie 

szczegółowych raportów i wykresów. 

Menadżerowie placówki medycznej otrzymują 

stały dostęp do zintegrowanych informacji na 

temat efektywności lub specyfiki pracy 

personelu, co ułatwia podejmowanie decyzji 

zarządczych. 

Business Intelligence 
- analizy medyczne 
i zarządcze 

CGM CLININET BI to odpowiedź na 

zapotrzebowanie odpowiedzialnego biznesu w 

sektorze medycznym. Poprzez zastosowanie 

zaawansowanych form prezentacji danych 

analiza staje się łatwa i skuteczna, co może 

mieć bezpośredni wpływ na tworzenie 

skutecznych kierunków rozwoju szpitala. 

Administracja CGM CLININET BI jest prosta i 

odbywa się za pomocą interfejsu managera. 

Dane pozyskane przez system są 

prezentowane w sposób przejrzysty, 

pozwalający na łatwy i szybki ogląd sytuacji, 

której dotyczą dane. 

W skład CGM CLININET BI wchodzą moduły: 

 zbierania/integracji danych (ETL), 

 wyszukiwania informacji 

– raportowania, 

 analiz statystycznych, 

 kokpity menadżerskie. 
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Moduł Aparatura Medyczna (AM)

Moduł Aparatura Medyczna (AM) wspiera 

zarządzanie aparaturą medyczną będącą na 

wyposażeniu szpitala. Zapewnia efektywną 

współpracę pielęgniarkom oddziałowym, 

lekarzom oraz innym użytkownikom sprzętu 

medycznego z pracownikami działu aparatury 

medycznej i sekcji technicznej. Zbierane w 

module dane mogą być również 

wykorzystywane w szerokim zakresie przez 

kadrę zarządzającą oraz dyrektorów pionu 

technicznego. Dzięki obsłudze w przeglądarce 

internetowej udostępnia wszelkie dane w 

każdym miejscu i na różnych urządzeniach: 

komputerach, tabletach, smartfonach.  

Ewidencja aparatury medycznej 

Dla każdego zarejestrowanego w module 

aparatu wprowadzanych jest szereg danych 

ewidencyjnych, technicznych i opisowych. Tak 

utworzona Ewidencja aparatury medycznej 

posiada m.in. następujące funkcjonalności: 

 przechowuje kompletny r rejestr 

posiadanej aparatury medycznej, 

 zawiera pełny zakres informacji o 

każdym posiadanym urządzeniu, 

 pozwala na przegląd 

zaewidencjonowanych aparatów 

według dowolnych kryteriów, 

 rejestruje orzeczenia techniczne, 

 umożliwia automatyczne przejęcie do 

ewidencji nowych aparatów 

zarejestrowanych w module Środki 

trwałe, 

 gromadzi i udostępnia dokumentację 

techniczną i instrukcje, 

 umożliwia załączenie dowolnych 

dokumentów pobranych w plikach 

pdf, jpg oraz zeskanowanych i 

zapamiętanie ich w bazie danych w 

centralnym repozytorium, 

 gromadzi informacje o przeglądach 

okresowych: planowanych i 

wykonanych, 

 umożliwia planowanie przeglądów 

aparatury medycznej, 

 pozwala na ustalenie okresu 

uprzedzania o nadchodzącym terminie 

przeglądu i upływu gwarancji. 

Awarie urządzeń 

Prowadzony Rejestr awarii zapewnia m.in. 

następujące funkcjonalności: 

 umożliwia zarejestrowanie awarii 

każdego urządzenia, 

 umożliwia natychmiastowe 

wystawienie zlecenia na naprawę dla 

 pojedynczego aparatu lub grupy 

aparatów, 

 podaje informacje o firmie 

naprawiającej, przewidywanym 

koszcie oraz terminie naprawy. 

 

Umowy serwisowe i naprawy urządzeń 

Prowadzony wykaz umów serwisowych dla 

poszczególnych aparatów lub grup aparatów 

zapewnia m.in. następujące funkcjonalności: 

 przechowuje informacje o zawartych 

umowach z firmami serwisowymi, 

 rejestruje warunki szczegółowe, dane 

kontaktowe, serwisantów, stawki. 
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 w przypadku rejestracji 

przeprowadzanych napraw aparatury 

dostępne są m.in. następujące 

funkcjonalności: 

 gromadzenie informacje o wykonanej 

naprawie każdego urządzenia, 

 rejestracja kosztu wykonanej 

naprawy, kosztu wymienionych 

podzespołów oraz robocizny, 

 rejestracja danych o wykonanych 

operacjach i czynnościach 

naprawczych, wymienionych 

elementach, podzespołach itp. 

 udostępnienie historii napraw z 

pełnym wykazem zgromadzonych 

informacji. 

 

Wystawianie zleceń i tworzenie dokumentów 

Dla każdego zaistniałego dla aparatu 

zdarzenia, wymagającego wykonania 

określonych czynności, wystawiane jest 

zlecenie. Wybranymi funkcjonalnościami dla 

rejestru zleceń są: 

 wystawianie i rejestrowanie zleceń na 

naprawy, przeglądy oraz innego 

rodzaju usługi, 

 tworzenie dokumentów związanych z 

obsługą zlecenia: zapytanie ofertowe, 

zamówienie usługi, protokoły 

powykonawcze i inne według 

definiowanych własnych szablonów, 

 rejestracja warunków wykonania 

zlecenia, planowany koszty oraz 

deklarowany termin wykonania, 

 rejestracja danych i uwag o wykonaniu 

zlecenia: rzeczywisty koszt, termin 

wykonania, zakres wykonanych 

czynności itp., 

 generowanie raportów umożliwiające 

analizę wystawionych zleceń. 

 

Powiadomienia o zdarzeniach 

Wybrane funkcjonalności: 

 zaistniałe awarie, 

 zbliżające się terminy przeglądów, 

 kończące się gwarancje, 

 upływające terminy końca legalizacji. 

Producenci, kontrahenci i dostawcy 

aparatury 

Prowadzona jest kartoteka, która gromadzi 

informacje o producentach i dostawcach 

posiadanej aparatury w zakresie danych 

adresowych i kontaktowych.  

Ewidencja osób użytkujących i 

odpowiedzialnych 

Do pełnej identyfikacji osób wykonujących 

wszelkie działania na aparatach prowadzona 

jest ich ewidencja. Jest ona zintegrowana z 

Kartoteką osobową modułu Kadry i gromadzi 

dane o pracownikach użytkujących i 

odpowiedzialnych za poszczególne urządzenia. 

Zakres danych obejmuje m.in. nazwiska, 

miejsce pracy i pełnione funkcje czy telefony 

kontaktowe. 

Integracje z innymi modułami 

Moduł Aparatura Medyczna jest zintegrowany 

z następującymi zakresami funkcjonalnymi: 
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 Środki trwałe (kartoteka środków 

trwałych, kartoteka wyposażenia, 

kontrahenci), 

 Kadry (ewidencja pracowników), 

 Finanse‑Księgowość (koszty napraw), 

 Wykorzystanie aparatu (pobieranie 

liczby wykonanych usług z fizycznych 

urządzeń). 

Moduł Finanse‑Księgowość (FK) 

Moduł Finanse‑Księgowość (FK) przeznaczony 

jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 

zakresie księgowości finansowej (głównej). 

Przeznaczony jest do obsługi rachunkowości 

finansowej dowolnego podmiotu 

gospodarczego bez względu na jego typ, status 

prawny, branżę czy wielkość. Taki 

uniwersalizm oprogramowania zapewniony 

jest dzięki zachowaniu wszelkich założeń i 

zasad nadrzędnych, obowiązujących w 

rachunkowości. Zakres parametryzacji 

procesów przetwarzania pozwala 

użytkownikowi stworzyć odpowiedni Plan kont 

z dostateczną szczegółowością analityki oraz 

założyć wymagane księgi z właściwą i czytelną 

strukturą. 

Plan kont 

Plan kont, definiujący konta syntetyczne oraz 

przekroje analityczne, zapewnia formalną 

poprawność dekretacji dokumentów. 

Użytkownik definiuje go dowolnie, zgodnie z 

własnymi potrzebami. Listę kont można w 

trakcie pracy dowolnie modyfikować (uzupeł ‑ 

niać, poprawiać, usuwać). Zalecane jest 

używanie planów kont odrębnych dla każdego 

roku obrotowego – rozpoczynając kolejny, 

moduł tworzy wtedy nowy plan kont poprzez 

skopiowanie kont bieżących. Istnieje również 

możliwość używania wspólnego planu kont 

przez kolejne lata, jednak stwarza to 

ograniczenia w stosowaniu zmian w planie 

kont.  

Podstawowe charakterystyki Planu kont to: 

 3‑cyfrowe konto syntetyczne, 

 maksymalnie 9 poziomów analityki, 

 możliwość podłączenia lokalnej lub 

zewnętrznej kartoteki kontrahentów, 

 możliwość podłączenia dowolnego 

zbioru analitycznego. 

Dokumenty 

W module Dokumenty odbywa się główny 

proces wprowadzania i uzgadniania danych, 

czyli: 

 wprowadzanie i poprawianie danych 

w trybie edycji, 

 transfery danych z innych systemów 

oprogramowania, 

 drukowanie dzienników, rejestrów i 

innych raportów, 

 zamykanie zakończonych okresów 

sprawozdawczych. 

Dokumenty wprowadzane są do określonych 

dzienników częściowych, czyli rejestrów. 

Głównym procesem wprowadzania danych 

jest dekretowanie dokumentów w Dzienniku, 

ale równocześnie wykonywane jest 

uzupełnianie wszystkich niezbędnych urządzeń 

analitycznych, m.in. ewidencji VAT, stanów i 

obrotów kont, kartotek analitycznych i 

rozrachunkowych, kartotek dewizowych, czy 

rozliczeń międzyokresowych. Dokumenty 

mogą być wprowadzane do kolejnego okresu 

sprawozdawczego bez zamykania 

poprzedniego, również na przełomie roku. 

Wnoszenie poprawek i usuwanie dokumentów 

możliwe jest przed zamknięciem okresu 

sprawozdawczego (najczęściej miesiąca), 

Szpitalny System Informatyczny po którym 

dokumenty mogą być przeniesione do 

analogicznego rejestru archiwalnego, gdzie 

zabezpieczone są przed wszelkimi zmianami. 

Podczas każdego zamknięcia rejestru 

sporządzane jest automatycznie Polecenie 

księgowania, które księgowane jest w 

Ewidencji Syntetycznej. Podczas 
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wprowadzania dokumentów można korzystać 

ze zdefiniowanych wcześniej szablonów. 

Moduł umożliwia również automatyczny 

transfer dokumentów z innych modułów oraz 

przyjmowanie elektronicznych wyciągów 

bankowych. 

Księgowanie 

Istotą operacji księgowania jest 

zabezpieczenie partii dokumentów przed 

dalszymi zmianami, czyli jest ona równoważna 

z operacją zamknięcia okresu 

sprawozdawczego. Księgowanie wykonywane 

jest oddzielnie w każdym rejestrze. Istnieje 

możliwość anulowania wykonanych księgowań 

i ponownego powtórzenia całego procesu. 

Moduł stwarza możliwość edycji i poprawy 

błędów wykrytych podczas procesu 

księgowania. 

Bilans otwarcia 

Bilans otwarcia zawiera stany kont na dzień 

otwarcia roku obrotowego. Stan konta może 

być zapisany saldem lub obrotami. W 

zależności od potrzeb, moduł pobiera z Bilansu 

otwarcia wszystkie obroty (np. do kartotek 

rozrachunkowych), lub samodzielnie wylicza 

saldo (do zestawień obrotowych). Dla nowego 

okresu rozliczeniowego Bilans otwarcia 

wyliczany i zapisywany jest automatycznie, 

przy czym dopuszczane jest jego wielokrotne 

naliczanie (w przypadku wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w okresie go 

poprzedzającym). Możne być naliczany dla 

wszystkich kont, w ograniczonym zakresie (bez 

kont z wybranych zespołów), lub w 

określonym zakresie kont (od konta do konta). 

 

Stany kont i kartoteki analityczne 

Moduł umożliwia sprawdzanie stanu i 

obrotów kont oraz analizę kartotek 

analitycznych. O poziomie szczegółowości tych 

informacji decyduje odpowiednio 

skonstruowany plan kont – wielopoziomowa 

analityka udostępnia mechanizmy do 

sporządzenia analiz pod dowolnie wybranym 

kątem. Stany kont można uzyskać na dowolny 

dzień, z podziałem na dzienniki 

częściowe, z wyodrębnieniem obrotów 

bieżącego miesiąca oraz narastająco. Kartoteki 

analityczne kont szczegółowych lub zbiorczych 

dostępne są za dowolny okres, z opcją 

drukowania raportu miesięcznego, lub 

ciągłego. Podobne możliwości dostępne są dla 

kartotek dewizowych oraz kartotek rozliczeń 

międzyokresowych. 

Rozrachunki 

System rozrachunków funkcjonuje w wielu 

elementach modułu, począwszy od 

wprowadzania danych, poprzez ich analizę, aż 

do zestawień wynikowych. Włączenie opcji 

rozrachunkowych może być wykonane na 

każdym koncie, na którym dostępne 

mechanizmy mogą być przydatne. Konta z 

włączoną opcją rozrachunku, oprócz 

tradycyjnych kartotek analitycznych, mają 

dynamiczne kartoteki rozrachunkowe, co 

istotnie rozszerza zakres dostępnych naliczeń, 

raportów i zestawień. Podstawowe z nich to 

m.in. rozliczanie całkowite pozycji zapłaconych 

w całości, potwierdzenia salda, wezwania do 

zapłaty, noty odsetkowe, należności i 

zobowiązania przeterminowane czy 

wiekowanie należności i zobowiązań. 

Syntetyka 

Moduł Syntetyka zawiera przetwarzania 

dotyczące obrotów kont syntetycznych i 

rejestrów w okresach miesięcznych i 

narastających. Wszystkie dostępne informacje 
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uzyskiwane są automatycznie, bez 

konieczności wprowadzania czy sumowania 

danych źródłowych. Podstawą naliczeń jest 

Ewidencja Syntetyczna (syntetyczne obroty 

kont), która tworzona jest automatycznie w 

procesie księgowania dokumentów w 

Dzienniku i jest dostępna w postaci raportów 

za dowolnie wybrany okres z wszystkimi 

obrotami, lub tylko z wybranych rejestrów. 

Podstawowym produktem Ewidencji 

Syntetycznej jest zestawienia obrotów i sald 

kont księgi głównej. 

Zestawienia i raporty wynikowe 

Moduł dostarcza w każdym momencie finalne 

dla księgowości dokumenty: 

 zestawienia obrotów i sald wszystkich 

kont, 

 standardowe i modyfikowalne arkusze 

bilansu, rachunku zysków i strat, 

rachunku przepływów pieniężnych, 

sprawozdania F01, 

 arkusze kalkulacyjne z wbudowanymi 

funkcjami stanów kont, konstruowane 

przez użytkownika. 

Wszystkie dostępne raporty mogą być 

wykonane na dowolny dzień i bez konieczności 

zamykania okresów sprawozdawczych. Sumy 

wykazywanych obrotów zawierają wszystkie 

wprowadzone do systemu dokumenty, 

również te niezaksięgowane. Sporządzane 

raporty mają ustaloną jednolitą formę. 

Poszczególne elementy raportów 

rozmieszczone są w układzie tradycyjnie 

przyjętym w służbach księgowych, co 

pozytywnie wpływa na ich czytelność. Każdy 

raport jest najpierw prezentowany na ekranie, 

gdzie udostępnione są opcje przeglądania i 

wyszukiwania. Dodatkowo istnieje możliwość 

eksportu przygotowanego raportu w plikach 

typu: PDF, RTF, XLS, TXT czy CSV. 

 

Integracja z innymi modułami 

Moduł Finanse‑Księgowość został 

zintegrowany z następującymi zakresami 

funkcjonalnymi: 

 Apteka (faktury kosztowe, dokumenty 

magazynowe), 

 Fakturowanie usług medycznych 

(faktury przychodowe), 

 Rozliczenia z NFZ (faktury 

przychodowe), 

 Kadry‑Płace (listy płac, kartoteka 

pracowników), 

 Gospodarka materiałowa (faktury 

kosztowe, dokumenty magazynowe), 

 Ewidencja majątku (amortyzacja), 

 System analizy kosztów 

(udostępnienie obrotów kont), 

 Kasa (raporty kasowe). 

Oprogramowanie modułu zostało 

dopasowane do wymagań szpitali. 

System umożliwia szybkie wygenerowanie 

sprawozdań Rb‑Z, Rb‑N. 
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Moduł Gospodarka Materiałowa (GM) 

Moduł ten przeznaczony jest dla 

przedsiębiorstw o dowolnym profilu 

działalności. Zawiera również 

wyspecjalizowane funkcjonalności 

przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia. 

Pozwala na sprawne zarządzanie zakupami i 

zapasami, ich optymalizację oraz redukcję 

kosztów zarówno przestojów, jak i 

nadmiarowych zapasów.Moduł rejestruje 

wszystkie operacje związane z obrotem 

materiałami, począwszy od złożenia 

zamówienia, przez wprowadzenie go na stan 

magazynowy, przesunięcia, aż po wydanie. 

Ewidencja magazynowa 

Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów 

magazynowych odbywa się z dokładnością do 

indeksu materiałowego, jego ceny oraz 

numeru magazynu. Na kartotekach 

magazynowych wykonywany jest szereg 

operacji pozwalających na wielopłaszczyznową 

analizę danych w dowolnym okresie czasu i na 

różnym stopniu szczegółowości, włącznie z 

analizą dokumentów źródłowych. Moduł 

pozwala na obsługę magazynów 

wartościowych, ilościowych oraz 

depozytowych. Rezerwacje dla pobrań oraz 

śledzenie ruchu materiału w przedsiębiorstwie 

umożliwiają lepsze planowanie zakupów oraz 

wydań. Wprowadzenie nowego magazynu jest 

poprzedzone utworzeniem bilansu otwarcia, 

który po zaksięgowaniu dopuszcza magazyn 

do rejestrowania i księgowania dokumentów 

obrotowych. 

Dokumenty magazynowe 

Wszystkie operacje dotyczące materiałów 

wiążą się z wygenerowaniem odpowiednich 

dokumentów, gromadzonych w kartotece 

dokumentów materiałowych. Przejrzysty 

układ pozwala na proste tworzenie i szybkie 

odszukanie danego dokumentu, a drukowanie 

dowolnej ilości kopii jego bezproblemowe 

odtworzenie. Obieg dokumentów 

magazynowych obejmuje fazy: wprowadzenie, 

zatwierdzenie, akceptację oraz zaksięgowanie. 

Wykaz oraz funkcjonalności poszczególnych 

faz są definiowane w zależności od 

rzeczywistego obiegu dokumentów w 

przedsiębiorstwie. Każdy dokument 

magazynowy ma przypisany status, który w 

jednoznaczny sposób określa fazę jego 

przetwarzania. Zmiana statusu następuje 

automatycznie z chwilą pozytywnego 

wykonania określonych operacji. W razie 

pomyłki, dla każdego zaksięgowanego 

dokumentu istnieje możliwość wprowadzenia 

dokumentu stornującego, zarówno dla całego 

dokumentu, jak i wybranych pozycji 

materiałowych. Dopuszczalne są również 

korekty przychodów i rozchodów bez 

konieczności stosowania dokumentów 

stornujących, gdyż moduł rejestruje wszelkie 

tak przeprowadzane korekty i umożliwia ich 

przegląd. Dużą zaletą modułu jest możliwość 

wprowadzenia i księgowania VAT‑u dla 

dokumentów zakupu zewnętrznego PZ. 

Przypisanie w Słowniku rodzajów 

dokumentów kont dekretacji dla danego typu 

dokumentu umożliwia po jego zaksięgowaniu 

wygenerowanie odpowiednich dekretacji i 

automatyczne przesłanie ich do modułu 

Finanse‑Księgowość. Wykaz utworzonych 

dekretacji dostępny jest opcji Naliczenie na 

konta księgowe, co umożliwia ich wstępną 

analizę i weryfikację poprawności. 
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Analizy i raporty 

Moduł zawiera bogaty zestaw analiz i 

zestawień, które pozwalają na wszechstronny 

przegląd wszelkich zdarzeń związanych z 

obrotem materiałami. Oferowane analizy 

obejmują m.in. analizę kosztów, przychodów, 

zużycia i wydań oraz sprawozdawczość z 

obrotu materiałowego. Wykonanie dowolnej 

analizy lub zestawienia poprzedzone jest 

zawsze operacją ustawienia szeregu 

parametrów, które pozwalają na precyzyjne 

określenie jego zawartości oraz okresu 

czasowego. Możliwe jest również ustalenie 

sposobu uporządkowania drukowanych 

danych oraz poziomu ich agregacji. Wszystkie 

tworzone raporty mogą być generowane w 

plikach różnego typu: TXT, PDF czy XLS i 

zapisywane na dysku w ustalonych katalogach. 

Inwentaryzacja 

Pełna i dokładna kontrola nad stanami 

magazynowymi ułatwia sprawne 

przeprowadzenie inwentaryzacji. Może być 

ona dokonywana w dowolnym okresie roku 

obrachunkowego. Moduł dopuszcza dwa 

rodzaje inwentaryzacji: na dowolny dzień roku 

oraz na koniec miesiąca. Generowane są 

wszystkie niezbędne dokumenty związane z 

obsługą inwentaryzacji: arkusz spisu z natury z 

wykazem indeksów i nazw materiałów, arkusz 

spisowy czysty, protokoły różnic 

inwentaryzacyjnych w wersji ilościowej i 

wartościowej. Automatycznie tworzone są 

również dokumenty magazynowe dla 

niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych. 

Podobnie jak dla innych dokumentów, 

zaksięgowanie niedoborów i nadwyżek 

generuje automatycznie odpowiednie 

dekretacje dla modułu Finanse‑Księgowość. 

 

Słowniki 

Prawidłowa i kompletna rejestracja obrotu 

materiałów w przedsiębiorstwie wymaga 

zdefiniowania szeregu obiektów koniecznych 

do jej opisania. Obiekty te zapisywane są w 

formie słowników i kartotek, na których 

dozwolone są operacje dopisywania, 

usuwania, aktualizowania oraz drukowania. 

Pozwala to na jednoznaczną identyfikację 

danego obiektu, zakwalifikowanie go do danej 

grupy oraz wykonanie zestawień i analiz. 

Obsługiwane są min. Kartoteka indeksów 

materiałowych, Słownik jednostek miar, 

Słownik grup i podgrup materiałowych, 

Słownik magazynów czy Słownik typów 

dokumentów. 
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Integracja z innymi modułami 

Moduł Gospodarka Materiałowa (GM) został 

zintegrowany z następującymi zakresami 

funkcjonalnymi: 

 Finanse‑Księgowość (dekretacje 

dokumentów magazynowych, plan 

kont, kartoteka kontrahentów, wykaz 

miejsc powstawania kosztów), 

 Zamówienia (zapotrzebowania 

wewnętrzne, zamówienia zewnętrzne, 

kartoteka kontrahentów), 

 Środki trwałe (dokumenty wydania 

środków trwałych i wyposażenia), 

 Sprzedaż (dokumenty wydań 

zewnętrznych WZ). 

Moduł Kadry‑Płace (KP) 

 

Moduł Kadry‑Płace (KP) przeznaczony jest dla 

przedsiębiorstw o dowolnym profilu 

działalności, z różnymi strukturami 

organizacyjnymi i z zatrudnionymi w dowolnej 

liczbie. Jego głównym celem jest ułatwienie 

rozwiązywania problemów, przed jakimi stają 

służby kadrowe każdego przedsiębiorstwa, a 

także usprawnienie realizacji wszelkich działań 

dotyczących zadań płacowych. Umożliwia 

wielowymiarowe analizy i w zdecydowany 

sposób wpływa na efektywność zarządzania 

zasobami ludzkimi. Ułatwia podejmowanie 

decyzji z zakresu ogólno pojętej polityki 

personalnej i płacowej, jak również pozwala 

na kontrolowanie ich efektów. 

Kartoteka osobowa 

Kartoteka osobowa jest głównym składnikiem 

modułu Kadry, w którym realizowane są 

podstawowe operacje dotyczące zasobów 

ludzkich przedsiębiorstwa, czyli: 

ewidencjonowanie, przeglądanie, 

aktualizowanie i wyszukiwanie. Kartoteka 

osobowa gromadzi następujące dane o 

pracownikach: 

 dane identyfikacyjne i adresowe 

(nazwisko, imiona, adres, NIP, PESEL 

itp.), 

 informacje o wykształceniu 

(ukończone szkoły, kursy, stopnie 

zawodowe i naukowe), 

 informacje o znajomości języków 

obcych (język, stopień opanowania, 

certyfikaty), 

 posiadane uprawnienia zawodowe, 

 informacje o członkach rodziny 

(nazwisko, imię, stopień 

pokrewieństwa), 

 informacje o stosunku do służby 

wojskowej, 

 informacje o danych płacowych 

(angaż), 

 dane ubezpieczeniowe (stopień 

niepełnosprawności, tytuł 

ubezpieczenia, świadczenia ZUS, 

ubezpieczenie obowiązkowe i 

dobrowolne), 

 informacje o karach i nagrodach 

(rodzaj, data, od której obowiązują), 

 grafik pracy pracownika, 

 informacje o zatrudnieniu w zakładzie 

obecnym (warunki płacowe, zmiany 

stanowiska, zmiany grup i podgrup, 

zmiany miejsca pracy), 

 ewidencja czasu pracy pracownika, 

 nagrody jubileuszowe, 

 badania lekarskie, 

 kursy BHP, PPOŻ i inne, 

 informacje o urlopach (urlopy 

przysługujące, wykorzystane, zaległe), 

 informacje o absencjach, 
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 informacje o przebiegu pracy 

zawodowej (umowy, świadectwa 

pracy, praca w innych zakładach). 

Wśród wielu dostępnych funkcji znajduje się 

m.in. opcja Druki pracownika, dzięki której 

istnieje możliwość wydrukowania pełnego 

zakresu indywidualnych, standardowych 

dokumentów pracownika: umowy o pracę, 

angażu, świadectwa pracy, zaświadczenia o 

zatrudnieniu. Dodatkowo istnieje mechanizm 

definiowania i drukowania własnych 

dokumentów, z dowolną treścią i w dowolnym 

układzie. 

 

Zestawienie i analizy kadrowe 

Dane zgromadzone w Kartotece osobowej 

umożliwiają generowanie szerokiej gamy 

zestawień i raportów, które pozwalają na 

dogłębną i precyzyjną analizę zasobów 

kadrowych przedsiębiorstwa. Oferowane 

przez moduł Kadry zestawienia podzielone są 

na grupy rodzajowe typu Listy i Wykazy, 

dotyczące m.in. obecności, szkoleń, staży 

pracy, urlopów i absencji czy godzin 

nadliczbowych oraz definiowanych przez 

użytkownika. Moduł oferuje również szereg 

analiz, których zadaniem jest dostarczenie 

przekrojowych danych o kadrze osobowej 

przedsiębiorstwa, związanych ze strukturą 

zatrudnienia, wykształceniem, wiekiem, 

absencjami, czasem pracy itp. Dla każdego 

dostępnego zestawienia lub analizy 

użytkownik może podać wartość szeregu 

parametrów precyzujących ich zakres, czyli m. 

in. przedział czasowy, jednostkę struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa, grupę i 

podgrupę zatrudnienia czy rodzaj stanowisk. 

Moduł Płace obsługuje wszystkie zagadnienia 

związane z rozliczaniem i wypłacaniem 

różnego rodzaju wynagrodzeń. Danymi 

źródłowymi są informacje o czasie pracy oraz 

należnych płatnościach i na ich podstawie 

wyliczane są wartości wynagrodzenia, 

wysokości składek ZUS i na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz wartość zaliczki na podatek 

dochodowy. Moduł Płace współpracuje z 

modułem Kadry – korzysta z wybranych 

danych zawartych w Kartotece osobowej, 

dotyczących m.in. rejestracji czasu pracy, 

absencji i ubezpieczeń czy składników 

płacowych. 

 

Naliczanie wynagrodzeń 

Moduł płacowy zawiera opcje obliczania i 

tworzenia różnego rodzaju list wypłat, jak lista 

główna i listy dodatkowe. Możliwe jest 

również prowadzenie kart pracy dla 

pracowników. Listy mogą być tworzone 

osobno dla pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę i umowy cywilno‑prawne. W 

przypadku tych drugich dostępna jest ich 

kompleksowa obsługa, obejmująca m.in. 

rejestrację, rachunki oraz listy wypłat. 

Wszystkie wygenerowane listy są 

przechowywane w archiwum i zawarte na nich 

dane mogą być wykorzystywane do różnego 

rodzaju analiz i zestawień. Istnieje możliwość 

indywidualnego definiowania składników 

płacowych oraz tworzenia formuł wyliczania 

wynagrodzeń. 
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Zestawienia, dokumenty do ZUS i Urzędu 

Skarbowego 

Moduł płacowy oferuje kilkadziesiąt zestawień 

sklasyfikowanych w grupach tematycznych z: 

 list wypłat, 

 wynagrodzeń pracowników, 

 kart pracy (rozdzielnik kosztów, 

deklaracje podatkowe). 

Automatycznie generowane są dokumenty 

zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, 

dokumenty rozliczeniowe wymagane przez 

Urzędy Skarbowe oraz transfer dokumentów 

rozliczeniowych do programu Płatnik. 

 

Przelewy bankowe pracowników 

Moduł Płace wspomaga wykonywanie operacji 

związanych z obsługą różnego typu przelewów 

bankowych. Generowane są one zarówno w 

formie papierowej, jaki i w formie 

elektronicznej (współpraca z wieloma 

systemami bankowymi). Dla każdego 

pracownika, lub grup pracowników, istnieją 

możliwości definiowania indywidualnych 

sposobów realizacji przelewów na rachunki 

ROR. 

 

 

Integracja z innymi modułami 

Moduł Kadry‑Płace został zintegrowany z 

następującymi zakresami funkcjonalnymi: 

 Finanse‑Księgowość (rozdzielnik 

kosztów), 

 Grafiki, 

 Rejestracja czasu pracy. 

Moduł Sprzedaż (SP) 

Moduł Sprzedaż (SP) jest uniwersalnym 

narzędziem przeznaczonym dla firm 

handlowych, usługowych i produkcyjnych. 

Zapewnia obsługę wszelkich działań 

związanych z obsługą klienta. Umożliwia 

wystawianie faktur dowolnego typu, pełną 

sprawozdawczość, rozliczenie podatku VAT 

oraz wgląd w dokumenty archiwalne. Pozwala 

również obsłużyć transakcje zagraniczne 

(eksport, import oraz dostawy wewnątrz 

unijne). Moduł jest zintegrowany z innymi 

modułami CGM‑ERP. 

Kartoteka kontrahentów 

Zawiera wykaz wszystkich kontrahentów firmy 

(dostawców i odbiorców). Dla każdego 

kontrahenta podawany jest szeroki zakres 

danych powiązanych w grupy tematyczne, 

takie jak: 

 dane identyfikacyjne: symbol, nazwa, 

NIP, REGON, 

 dane opisowo‑adresowe: adres, 

nazwa banku i numer rachunku 

bankowego, 

 osoby kontaktowe, 

 numery i opisy zawartych umów, 

 informacje o posiadanych koncesjach. 

Kartoteka ta jest wykorzystywana przez inne 

modułu, takie jak: Finanse‑Księgowość, 

Gospodarka materiałowa, Środki trwałe, 

Aparatura medyczna. 
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Kartoteka asortymentowa 

Zawiera informacje o towarach, materiałach, 

opakowaniach i usługach występujących w 

firmie. Należą do nich m.in.: 

 kod towarowy, nazwa i opis, 

 jednostka miary, 

 symbole PKWiU i PKOB, 

 ceny (hurtowa, detaliczna, fabryczna, 

ofertowa i inne), 

 akcyza (procentowa, kwotowa). 

Słowniki pomocnicze 

Do pełnego opisu zdarzeń zachodzących 

podczas pracy modułu wykorzystywany jest 

szereg dodatkowych słowników. Ich 

zawartości są wprowadzane na bieżąco, co 

zapewnia sprawną obsługę podstawowej 

funkcjonalności modułu, jaką jest wystawianie 

faktur. Do dyspozycji użytkownika są min. 

Słownik grup asortymentowych, Słownik 

placówek medycznych, Słownik rejestrów. 

Fakturowanie 

Moduł umożliwia wystawianie dokumentów 

sprzedażowych dowolnego typu. Użytkownik 

ma możliwość definiowania różnych typów 

faktur przez określenie następujących cech 

dokumentu: 

 kod, 

 nazwa, 

 kierunek sprzedaży (kraj, eksport, 

dostawy unijne), 

 typ dokumentu (faktura zaliczkowa, 

PROFORMA, dokument WZ). 

Do podstawowych funkcjonalności związanych 

z operacją fakturowania należą: 

 definiowanie przez użytkownika 

wyglądu faktury, 

 wystawianie faktury w kontekście 

placówki medycznej 

 obsługa wielu rejestrów sprzedaży, 

 wystawianie faktur dla pracowników, 

pacjentów oraz odbiorców 

jednorazowych, 

 wydruk dokumentu TAX FREE, 

 automatyczne generowanie faktur 

korygujących z faktur źródłowych, 

 automatyczne generowanie faktur z 

zamówień, faktur PROFORMA i innych 

typów faktur, 

 wystawianie i rozliczanie faktur 

zaliczkowych, 

 wydruk faktur w dowolnej walucie, 

 wydruk faktury w języku angielskim, 

 wystawianie faktur seryjnych, 

 obsługa sprzedaży ratalnej, 

 możliwość wysyłania faktur pocztą 

elektroniczną, 

 eksport faktury do pliku XML 

(standard EDI), 

 rejestry ewidencji VAT. 

 

Zestawienia 

Generowane przez moduł zestawienia 

podzielone zostały na cztery grupy 

tematyczne: 
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 Cenniki, 

 Sprzedaż, 

 Rankingi, 

 Analizy graficzne. 

Do dyspozycji użytkownika jest szeroki 

wachlarz zestawień ze sprzedaży w formie 

tabelarycznej i graficznej. Operacja 

wydrukowania każdego zestawienia 

poprzedzona jest obsługą licznych 

parametrów, pozwalających użytkownikowi na 

dowolne skonfigurowanie zakresu 

drukowanych danych, okresu czasowego, 

poziomu agregacji oraz sposobu 

uporządkowania. Dla każdego utworzonego 

zestawienia istnieje możliwość wykonania 

eksportu jego danych do plików programu 

Excel, możliwe jest również zapisanie 

zestawienia w formatach typu: TXT, DOC lub 

PDF. 

 

Inne funkcjonalności 

Moduł umożliwia współpracę z urządzeniami 

zewnętrznymi, takimi jak drukarki fiskalne i 

czytniki kodów kreskowych. Po odpowiedniej 

konfiguracji parametrów modułu dostępne 

jest automatyczne przenoszenie danych o 

sprzedaży do modułu Finanse‑Księgowość 

wraz z właściwymi dekretami. 

Moduł Środki Trwałe (ST) Integracja z 
częścią medyczną 

Moduł Środki Trwałe (ST) służy do 

kompleksowej obsługi ewidencyjno 

- rozliczeniowej środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, inwestycji w 

obcych środkach trwałych, obcych środków 

trwałych oraz wyposażenia użytkowanych w 

przedsiębiorstwie. Umożliwia 

ewidencjonowanie obrotów środkami 

trwałymi i wyposażeniem,  pełną analizę 

ilościowo-wartościową stanu majątku, 

wspieranie inwentaryzacji,  prognozowanie 

wielkości amortyzacji na dowolny rok oraz 

bogaty zestaw raportów, co zapewnia 

efektywne zarządzanie składnikami majątku. 

Kartoteka środków trwałych 

Centralnym elementem modułu jest Kartoteka 

środków trwałych. Gromadzi ona informacje o 

środkach będących w ewidencji firmy, z 

uwzględnieniem dokonanych na nich 

operacjach. Jednostką ewidencyjną środków 

trwałych jest obiekt inwentarzowy oznaczony 

odrębnym numerem, umożliwiającym jego 

identyfikację. Za podstawową jednostkę 

ewidencji przyjmuje się pojedynczy element 

zasobów trwałych (budynek, maszyna, pojazd 

mechaniczny itp.), lub obiekt zbiorczy (zespół 

komputerowy, zespół latarni itp.). Obiekt 

inwentarzowy powinien stanowić pewną 

całość wyodrębnioną pod względem 

rzeczowym oraz być jednostką na tyle 

niepodzielną, aby w momencie 

przemieszczania, przekazania czy likwidacji 

stanowił samodzielny przedmiot obrotu. 

Szczegółowe karty środków trwałych 

zakładane są odrębnie dla każdego obiektu 

inwentarzowego i zawierają wszelkie dane 

dotyczące środka. Wprowadzając środek 

trwały do ewidencji podaje się szereg 

informacji szczegółowo identyfikujących i 

opisujących jego właściwości. Identyfikatorem 

środka jest numer inwentarzowy - 

dwudziestoznakowy indeks, jednoznacznie 

określający środek, unikalny w ramach całej 

kartoteki środków trwałych. Numer 

inwentarzowy jest niezmienny w całym 

okresie użytkowania środka i stanowi klucz 

łączący wszystkie dane dotyczące jednego 

środka (dokumenty, przeceny, zmiany 

wartości itp.). Do pozostałych informacji 

opisujących środek trwały należą m.in.: nazwa 
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środka, grupa rodzajowa zgodna z KŚT, rodzaj 

środka, wartość niematerialna lub prawna, 

data produkcji, data przyjęcia do użytkowania, 

stawka amortyzacyjna, aktualna wartość 

brutto, aktualna wartość umorzeń, konta 

dekretacji dla umorzeń, miejsce użytkowania, 

opis środka, numer i data wystawienia faktury 

zakupowej, wartość netto i brutto faktury, 

nazwa dostawcy czy numer i kwota polisy 

ubezpieczeniowej. 

 

Dokumenty 

Wszystkie zmiany w ewidencji majątku 

trwałego należy wykonywać przy pomocy 

odpowiednich dokumentów.  

Dokumenty podzielone są na trzy grupy: 

 dokumenty zwiększające stan środków 

(przyjęcie z inwestycji, przyjęcie 

nieodpłatne, aport, zwiększenie 

wartości), 

 dokumenty zmniejszające stan 

środków (sprzedaż, likwidacja, 

przekazanie nieodpłatne, likwidacja 

częściowa, wyodrębnienie, 

zmniejszenie wartości), 

 pozostałe (zmiana miejsca 

użytkowania, zmiana konta 

kosztowego). 

Wykaz danych wprowadzanych jako treść 

dokumentu zależy od grupy, do której jest on 

przypisany. 

 

Naliczanie umorzeń i amortyzacji 

Umorzenie nalicza się według takich samych 

zasad, jak amortyzację (począwszy od tej 

samej daty, przez ten sam okres oraz według 

tych samych stawek). Moduł nalicza 

umorzenie i amortyzację metodą liniową, 

degresywną lub jednorazowo. Naliczanie 

umorzeń musi być wykonywane kolejno za 

wszystkie miesiące. Istnieje możliwość zmiany 

naliczonej wartości umorzenia lub amortyzacji 

w okresie bieżącego roku rozliczeniowego. 

Moduł zezwala na wielokrotne powtarzanie 

naliczania amortyzacji za ostatni miesiąc. 

Naliczenie amortyzacji za styczeń kolejnego 

roku rozliczeniowego uwarunkowane jest 

wykonaniem operacji zakończenia roku 

bieżącego. 

 

Zakończenie roku 

Operacja Zakończenie roku może być 

wykonana dopiero po naliczeniu amortyzacji 

za miesiąc grudzień. Wykonanie tej operacji 

powoduje blokadę korekty wszystkich 

dokumentów z zakończonego roku, ale 

dostępny jest ich podgląd, drukowanie oraz 

wykonywanie dostępnych analiz i zestawień. 
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Inwentaryzacja 

Moduł umożliwia przeprowadzenie 

inwentaryzacji dla wszystkich lub wybranych 

środków trwałych ze względu na grupę 

rodzajową, miejsce użytkowania lub kategorię. 

Do celów spisowych generowany jest Arkusz 

spisu z natury środków trwałych. 

Zestawienia 

Moduł oferuje szeroką gamę zestawień, które 

pogrupowane są w trzy kategorie: 

 raporty z Kartoteki środków trwałych; 

 zestawienia obrotowe: 

 miesięczne zestawienie amortyzacji i 

umorzeń według różnych kryteriów, 

 roczne zestawienie amortyzacji i 

umorzeń według różnych kryteriów, 

 przychody środków według różnych 

kryteriów, 

 rozdzielnik amortyzacji, 

 zestawienia dokumentów, 

 podatek odroczony (MSR), 

 zestawienie środków umorzonych w 

okresie i na dzień; 

 plan amortyzacji według grup 

rodzajowych i kont kosztowych. 

Dla każdego dostępnego zestawienia 

użytkownik może podać szereg parametrów 

precyzujących jego zakres, m.in. przedział 

czasowy, rodzaje środków, miejsce 

użytkowania czy osoby odpowiedzialne. 

Moduł umożliwia generowanie zestawień w 

plikach typu: PDF, RTF, TXT czy XLS oraz 

eksport danych zawartych w kartotece 

środków trwałych do arkusza Excel. 

Moduł Obsługa Zamówień (ZM) 

Moduł Obsługa Zamówień (ZM) wspomaga 

proces obsługi zakupu materiałów oraz usług, 

począwszy od złożenia stosownego 

dokumentu zapotrzebowania wewnętrznego, 

poprzez utworzenie zamówienia 

zewnętrznego do dostawcy, kończąc na 

rejestracji faktury zakupowej w module 

Gospodarka materiałowa. Jeżeli dodatkowo 

do takiego procesu rejestracji dokumentów 

zostanie włączony proces ich akceptacji przez 

wszystkie zainteresowane podmioty, to 

uzyskamy kompletną informację o wszelkich 

zaplanowanych w firmie oraz w 

poszczególnych jednostkach zdarzeniach 

dotyczących planów zakupu materiałów i 

usług. Moduł Obsługa zamówień jest 

zintegrowany z modułem Gospodarka 

materiałowa w zakresie obsługi dokumentów 

magazynowych PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) i 

RW (Rozchód Wewnętrzny) oraz wspólnych 

słowników i kartotek. 

Umowy przetargowe 

Moduł umożliwia rejestrację umów 

przetargowych zawartych przez szpital. 

Operacja rejestracji może być wykonywana na 

dwa sposoby. Pierwszy polega na ręcznym 

wprowadzeniu danych ogólnych umowy (m.in. 

numer umowy, kontrahent czy okres 

obowiązywania) oraz wykazu pozycji 

materiałowych lub usług (indeks, ilość, cena 

netto/brutto). Drugim sposobem jest 

automatyczny import kompletnych danych 

umowy z pliku Excel o ustalonej strukturze. 

Każda wprowadzona do systemu umowa 

przetargowa podlega akceptacji, po czym staje 

się widoczna dla pozostałych funkcjonalności 

modułu. Dostępne są informacje o stanie 

realizacji umowy, zarówno w zakresie ogólnej 

wartości, jaki i w zakresie 

ilościowo‑wartościowym poszczególnych 

pozycji materiałowych lub usługowych. 

Zapotrzebowania wewnętrzne 

Dokument Zapotrzebowanie wewnętrzne 

wystawiany jest w oddziale/ komórce szpitala i 

zawiera wykaz materiałów, które należy 

zakupić dla zapewnienia sprawnego jej 

funkcjonowania. W zależności od tego, czy  
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zamawiana pozycja materiałowa figuruje, czy 

nie figuruje na aktywnej umowie 

przetargowej, rozróżniane są różne typy 

zapotrzebowań. Dla każdego z takich typów 

zapotrzebowań definiowany jest inny obieg 

dokumentów, obejmujący: wykaz podmiotów 

decyzyjnych, zakres dozwolonych dla nich 

operacji oraz wykaz wprowadzanych danych. 

Jakkolwiek obiegi te są w danym momencie  

ustalone, to mogą być przez użytkownika 

dowolnie modyfikowane. 

Standardowe konfiguracje takich obiegów są 

następujące: 

 Typ U – dla materiałów z umów 

przetargowych. Dla każdej pozycji 

materiałowej podawane są dane: 

indeks materiałowy, ilość do zakupu. 

Zakres operacji wykonywanych na 

dokumencie Zapotrzebowania dla 

poszczególnych podmiotów jest 

następujący: 

 

 Typ BU – dla materiałów spoza umów 

przetargowych. Dla każdej pozycji 

materiałowej podawane są dane: 

indeks materiałowy/ nazwa materiału, 

ilość do zakupu, cena szacunkowa, 

dostawca, uzasadnienie zakupu. 

Zakres operacji wykonywanych na 

dokumencie Zapotrzebowania dla 

poszczególnych podmiotów jest 

następujący: 

 

 Typ A– dla materiałów z zakupu 

awaryjnego. Dla każdej pozycji 

materiałowej podawane są dane: 

indeks materiałowy/ nazwa materiału, 

ilość zakupu, cena zakupu, dostawca, 

uzasadnienie zakupu. Zakres operacji 

wykonywanych na dokumencie 

Zapotrzebowania dla poszczególnych 

podmiotów jest następujący: 

 

Proces rejestracji i akceptacji Zapotrzebowań 

wewnętrznych jest definiowany przez 

użytkownika, co oznacza pełną swobodę w 

wyborze podmiotów (oddział, ordynator, 

zaopatrzenie, dyrektor, główny księgowy i 

inne), ich kolejności w procesach oraz wykazu 

wprowadzanych przez te podmioty danych. 

Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie 

funkcjonalności modułu do rzeczywistego 

obiegu dokumentów zakupowych w firmie. 

Zamówienia zewnętrzne 

W oparciu o zatwierdzone do realizacji 

Zapotrzebowania generowane są 

odpowiednie dokumenty Zamówień do 

dostawców zewnętrznych. Operacja ta 

wykonywana jest automatycznie przez Dział 

Zaopatrzenia, a każde nowo utworzone 

Zamówienie przed wysyłką do określonego 

dostawcy podlega zatwierdzeniu przez 

Dyrektora lub/i Głównego Księgowego. 

Standardowy obieg dla dokumentów 

Zamówień jest następujący: 
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Realizacja Zapotrzebowań wewnętrznych i 

Zamówień zewnętrznych 

Wysłane do dostawcy dokumenty Zamówienia 

realizowane są poprzez dostawę wskazanego 

wykazu materiałów. Rejestracja dostaw 

odbywa się na podstawie faktur zakupowych 

poprzez dokumenty magazynowe Przyjęcia 

Zewnętrznego (PZ). Zaksięgowanie takich 

dokumentów powoduje przyjęcie materiałów 

na stan magazynu oraz automatycznie 

aktualizuje realizację odpowiednich Zamówień 

oraz Umów. To z kolei pozwala oddziałom na 

zrealizowanie swoich Zapotrzebowań poprzez 

pobranie zakupionych materiałów 

dokumentami magazynowymi Rozchód 

Wewnętrzny (RW). 

Raporty i zestawienia 

Analiza realizacji Umów, Zamówień i 

Zapotrzebowań dostępna jest w postacie 

szeregu raportów. Utworzenie każdego z 

takich raportów poprzedzone jest zawsze 

operacją ustawienia szeregu parametrów, 

które pozwalają na precyzyjne określenie jego 

zawartości oraz okresu 

czasowego. Możliwe jest również ustalenie 

sposobu uporządkowania drukowanych 

danych oraz poziomu ich agregacji. Wszystkie 

tworzone raporty mogą być generowane w 

różnych formatach (TXT, PDF, XLS,) i 

zapisywane na dysku w ustalonych katalogach. 
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CGM CLININET – wbudowane rozwiązania 
radiologii, USG i endoskopii 
CGM NETRAAD oraz CGM ENDORAAD to zintegrowane systemy informatyczne stworzone w celu 

pełnej informatyzacji zakładów i pracowni diagnostyki obrazowej. Jako składowe systemu CGM 

CLININET umożliwiają m.in. zarządzanie informacjami oraz obrazami diagnostycznymi w formie 

cyfrowej. Ułatwiają także wykonywanie badań endoskopowych. 

 

Funkcje podstawowe – radiologia, 
USG, endoskopia 

Moduły NETRAAD i ENDORAAD wbudowane w 

system CGM CLININET umożliwiają 

kompleksowe zarządzanie zakładami 

diagnostyki: pracownią radiologii, kardiologii, 

endoskopii i USG. Zapewniają płynną i 

bezpieczną transmisję danych obrazowych 

oraz tekstowych w obrębie szpitala, 

przychodni lub sieci medycznej w oparciu o 

technologię WWW. Dzięki pełnej integracji 

placówka może rozliczać kontrakty z 

płatnikami za pomocą jednego, wspólnego 

modułu rozliczeń NFZ. Dodatkową korzyścią 

jest jednolite zarządzanie uprawnieniami, 

użytkownikami, słownikami oraz formularzami 

za pomocą wspólnego modułu 

administracyjnego. Elektroniczne obrazy oraz 

wideo z pracowni USG, endoskopowych, 

radiologicznych, kolonoskopii, gastroskopii 

dostępne są w ramach multimedialnego 

rekordu pacjenta w całym systemie CGM 

CLININET. 
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Wybrane funkcjonalności: 

 wbudowany w CGM CLININET HIS oraz 

AIS moduł PACS i RIS, 

 wspólny moduł rozliczeń NFZ dla 

szpitala, poradni, diagnostyki, 

 rejestracja pacjentów na badania 

diagnostyczne, 

 tworzenie terminarzy, 

 wprowadzanie opisowych wyników 

badań na ustrukturyzowanych 

formularzach, 

 tworzenie list oczekujących, 

 wbudowana przeglądarka 

radiologiczna, 

 archiwizowanie danych w formacie 

DICOM oraz non‑DICOM, 

 multimedialny rekord pacjenta 

wspólny dla HIS, RIS, AIS, 

 nagrywanie badań na płytach CD/DVD, 

 sprawny przepływ danych między 

pracownią diagnostyczną a gabinetem 

lekarza, 

 grafik i planowanie badań – tworzenie 

list roboczych, 

 wysyłanie badań do zdalnych opisów 

teleradiologicznych bezpośrednio z 

systemu, 

 wystawianie faktur za badania 

bezpośrednio z systemu medycznego. 

Przeglądarka DIAGRAAD – radiologia, 
USG, EKG 

 

CGM DIAGRAAD to wielofunkcyjna 

przeglądarka obrazów medycznych w formacie 

DICOM. Umożliwia wyświetlanie i 

manipulowanie obrazami diagnostycznymi 

oraz udostępnia szereg narzędzi służących do 

wykonywania zaawansowanych pomiarów 

medycznych. DIAGRAAD nie wymaga instalacji 

na stacji roboczej, gdyż uruchamia się z 

poziomu przeglądarki internetowej. Webowa 

architektura pozwala na analizę obrazu 

diagnostycznego z dowolnej stacji roboczej 

podłączonej do systemu. Dodatkową 

funkcjonalnością przeglądarki jest możliwość 

kompleksowej diagnostyki na podstawie 

badania EKG.  

Wybrane funkcjonalności przeglądarki: 

 wyświetlanie kilku serii obrazów 

jednocześnie, 

 odtwarzanie animacji z serii obrazów, 

  importowanie obrazów w formacie 

DICOM, 

 pomiar odległości, kąta oraz stosunku 

długości dwóch prostych, 

 pomiar powierzchni dowolnego 

kształtu, 

 pomiar gęstości i standardowego 

odchylenia w zaznaczonym obszarze, 

 podgląd krzywej EKG dla obrazów 

angiograficznych, 

 MPR, volume rendering, wizualizacja 

3D, MIP, MinIP, 

 eksport obrazu DICOM do formatów: 

JPEG, PNG, BMP, GIF, TIF, DCM. 

PACS – integracja z urządzeniami oraz 
archiwizacja 

CGM CLININET PACS umożliwia centralną 

archiwizację obrazów medycznych z różnych 

pracowni diagnostycznych. Archiwizuje oraz 

dystrybuuje badania obrazowe różnych 

pracowni w ramach jednej bazy danych. Dzięki 

temu są one łatwo dostępne i gotowe do 

kolejnych etapów diagnostyki. CGM CLININET 

PACS może pracować jako samodzielna 

aplikacja, jak również w połączeniu z 

systemem RIS oraz HIS, co znacznie ułatwia 

obieg informacji medycznych oraz pozwala na 
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tworzenie elektronicznego rekordu pacjenta. 

System posiada wbudowany PACS 

Configurator służący do szybkiej konfiguracji 

archiwum oraz graficzny interfejs 

przedstawiający wykaz urządzeń podłączonych 

do serwera PACS. 

Reguły ułatwiające pracę 

CGM CLININET PACS udostępnia funkcję 

definiowania wybranych reguł do archiwizacji 

obrazów, np. „wysyłaj zawsze w to samo 

miejsce” czy „przesyłaj pod różne adresy w 

zależności od typu badania, dnia tygodnia, 

godziny bądź jednostki zlecającej”. 

Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja 

prefetchingu, która automatycznie wywołuje z 

archiwum historyczne badania pacjenta 

związane z bieżącym badaniem. Prefetching 

zwiększa płynność pracy radiologa, zapewnia 

dostęp do wszystkich badań obrazowych 

pacjenta, przez co znacznie ułatwia trafną 

analizę i interpretację aktualnie 

wykonywanego badania. 

Automatyczne pobieranie danych 

Moduł umożliwia udostępnianie list roboczych 

(dane pacjenta i zlecenia) urządzeniom 

wyposażonym w DICOM Modality Worklist. W 

efekcie dane zlecenia wysyłane są 

bezpośrednio na urządzenie bez konieczności 

ręcznego wpisywania danych przez operatora. 

Wyniki badań na CD/DVD 

 

Na płytach CD/DVD oprócz obrazów 

diagnostycznych umieszczona zostaje również 

przeglądarka radiologiczna oraz mechanizm 

umożliwiający automatyczne uruchomienie 

płyty w komputerze. Rozwiązanie gwarantuje 

łatwy dostęp do informacji zarówno samemu 

pacjentowi, jak i placówkom medycznym, do 

których pacjent dostarcza wynik badania.  
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CGM CLININET e‑Usługi 
CGM CLININET może być rozbudowany o szereg zintegrowanych e‑Usług dla pacjentów oraz 

placówek współpracujących. 

 

Portal pacjenta 

E‑Pacjent to system zintegrowanych e‑Usług 

świadczonych w formie elektronicznej, do 

których pacjent ma dostęp z dowolnego 

miejsca za pośrednictwem Internetu.  

E‑Pacjent integruje następujące e‑Usługi: 

 E‑Rejestracja (m.in. możliwość 

zarezerwowania terminów na usługi w 

poradni, dostęp do informacji o 

kolejkach oczekujących), 

 E‑Dokumentacja (m.in. możliwość 

udostępniania pacjentowi online 

dokumentacji medycznej, wyników 

badań itp.),  

 E‑Powiadomienia (m.in. moduł 

automatycznych powiadomień 

pacjenta o zbliżających się terminach 

wizyt oraz innych zdarzeń 

medycznych), 

 E‑Konsultacje z pacjentem (m.in. 

konsultacje tekstowe lub wideo 

według ustalonego terminarza). 

Wszystkie e‑Usługi komunikują się z 

modułami systemu medycznego oraz są 

zarządzane spójnie przez jeden moduł 

administracyjny dla całego systemu.

 

Portal kontrahenta 

Umożliwia kontrahentom placówki dostęp do 

wybranych funkcji systemu za pośrednictwem 

Internetu. Dostępne są m.in. funkcje 

przeglądu zaplanowanych wizyt oraz wyników 

badań pacjentów danego kontrahenta. 
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Bezpieczeństwo danych osobowych w 
Internecie 

Podążając za nowoczesnymi trendami oraz 

wymogami w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, wyposażyliśmy nasze aplikacje i 

oprogramowanie w odpowiednie 

zabezpieczenia, które mają na celu 

zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności 

informacji. Certyfikaty bezpieczeństwa, 

wielopoziomowe zabezpieczenia przed utratą 

danych, badanie uprawnień dostępu do 

danych to tylko niektóre z technologii, jakie 

stoją na straży bezpieczeństwa danych w 

Internecie. E‑Usługi są zabezpieczone 

dodatkowymi kanałami szyfrowanej 

komunikacji jak VPN czy HTTPS. 

Teleradiologia – CGM CWT 

Współczesne osiągnięcia medycyny połączone 

z możliwościami technologicznymi owocują 

przełamaniem barier czasu i miejsca. W 

ramach e‑Usługi oferujemy dostęp do 

Centralnego Węzła Teleradiologicznego, 

umożliwiającego konsultowanie wyników 

badań na odległość. Teleradiologia staje się 

coraz popularniejszą metodą wymiany 

informacji między ekspertami, co podnosi tym 

samym poziom świadczonych usług 

medycznych. CGM CWT cechuje wysoki 

poziom zabezpieczeń, autoryzowany i 

monitorowany dostęp do systemu, 

szyfrowanie danych – SSL i VPN, podpis 

elektroniczny oraz bezpieczne archiwum PACS. 

CGM CWT umożliwia: 

 konsultacje badań w trybie 24/7/365, 

 szybki czas realizacji – obsługa badań 

cito nawet do 30 min, 

 obsługę badań planowych do 24 h, 

 dostęp do wyspecjalizowanej kadry 

medycznej, 

 pełen zakres opisów badań MRI, TK, 

DR, MG, 

 optymalizację kosztów, 

 wzrost jakości świadczonych usług. 

Konsultacje badań 

Istotnym ogniwem systemu CWT jest dostęp 

do wysoce wyspecjalizowanej kadry 

medycznej świadczącej usługi w trybie 

24/7/365. W zależności od potrzeb klienta 

oraz specyfiki przypadków medycznych opisy 

realizowane są w przedziale od 2 do 48 godzin. 

Konsultacje obejmują pełen zakres badań 

obrazowych. 

Wymiana elektronicznej dokumentacji 
medycznej w ramach systemów 

e‑Zdrowie 

CGM CLININET jest przygotowany do 

współpracy z regionalnymi oraz krajowymi 

platformami wymiany danych medycznych. 

Gotowość nowoczesnego systemu 

medycznego do współpracy z platformami 

wymiany danych medycznych typu e‑Zdrowie 

to możliwość zapewnienia interoperacyjności 

w zakresie wymiany dokumentacji medycznej 

przy zastosowaniu międzynarodowych 

standardów HL7 CDA, IHE PIX. CGM CLININET 

obsługuje protokół HL7 v.3 będący 

międzynarodowym standardem elektronicznej 

wymiany informacji w środowiskach 

medycznych. 

Schemat budowy sieci CGM CWT 

CGM CWT (Centralny Węzeł Teleradiologiczny) 

jest platformą konsultacji teleradiologicznych. 

Pozwala na szybkie przesyłanie i opisywanie 

badań obrazowych w renomowanych 

ośrodkach konsultacyjnych. Przesyłanie badań 

obrazowych do konsultacji w centrum 

opisowym odbywa się za pośrednictwem sieci 

Internetowej po zabezpieczonym łączu VPN 

(Virtual Private Network). Wykonany opis 

badania jest odsyłany w formie elektronicznej 

do systemu RIS, gdzie pojawia się 

automatycznie i jest dostępny w ramach 

medycznego rekordu pacjenta. 
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CGM CLININET TABLET 
– mobilna dokumentacja medyczna 
CGM CLININET TABLET to moduł służący do informatycznego wspomagania procesów leczenia przy 

łóżku pacjenta. 

 

Multimedialna dokumentacja 
medyczna 

CGM CLININET TABLET umożliwia dostęp do 

całej dokumentacji medycznej, tekstowej i 

formularzowej oraz danych z ruchu chorych. 

Grupuje i udostępnia obrazy medyczne 

powstałe w ramach diagnostyki na izbie 

przyjęć, w poradniach i na oddziałach. 

Umożliwia podgląd danych pacjentów 

znajdujących się w szpitalu, takich jak: 

 data rozpoczęcia pobytu, 

 historia pobytu, 

 miejsce i status pobytu, 

 diagnoza, 

 lekarz prowadzący, 

 zlecone badania i wyniki, 

 zlecone leki, 

 opisowe dane dokumentacji 

medycznej, 

 podgląd graficzny karty gorączkowej, 

 podgląd obrazów diagnostycznych w 

postaci referencyjnej. 

Zlecenia medyczne 

CGM CLININET TABLET w zakresie „Zleceń 

medycznych” umożliwia składanie zleceń 

badań, podań leków oraz podgląd wyników. 

Indywidualne ustawienia paneli zleceń w 

module „Oddział” (CGM CLININET) są 

dostępne również w module CGM CLININET 

TABLET.  

Identyfikacja pacjenta 

CGM CLININET TABLET w zakresie Identyfikacji 

pacjenta współpracuje z czytnikami kodów 

kreskowych Bluetooth. Umożliwia także 

wyszukiwanie pacjentów według: 

 danych pacjenta, 
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 struktury organizacyjnej oddziałów i 

sal, 

 kodu kreskowego nadrukowanego na 

opasce, 

 listy pacjentów lekarza prowadzącego. 

Elektroniczna karta gorączkowa 

CGM CLININET TABLET daje możliwość 

wprowadzenia obserwacji elektronicznej karty 

gorączkowej. Karta gorączkowa prezentowana 

jest w postaci wykresów. Likwiduje to 

konieczność stosowania tradycyjnych, 

papierowych kart gorączkowych. Wystarczy 

tablet oraz łączność Wi‑Fi w salach chorych. 

Opieka pielęgniarska 

CGM CLININET TABLET wspomaga pracę 

pielęgniarek. Dzięki dostępowi do modułu przy 

łóżku pacjenta możliwe jest natychmiastowe 

odnotowanie podania leków, pobrania 

materiału do badań diagnostycznych czy też 

ewidencjonowanie czynności pielęgniarskich 

według planu opieki pielęgniarskiej. 

System na Apple iOS, Android, 
Windows 

Na rynku istnieje wiele urządzeń typu tablet 

pracujących pod kontrolą różnych systemów 

operacyjnych. CLININET TABLET to aplikacja 

działająca niezależnie od rodzaju 

zainstalowanego systemu operacyjnego. Praca 

w aplikacji możliwa jest na urządzeniach typu 

tablet z poziomu systemu Microsoft Windows, 

Google Android oraz Apple iOS. 
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Kluczowi Klienci 

Największe szpitale w Polsce 

 Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa– 1500 łóżek 

 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa  – 1100 łóżek 

 Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Gdańsk – 1270 łóżek 

 Szpital MSWiA, Warszawa – 1000 łóżek 

 Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź  – 962 łóżek 

 Centrum Onkologii, Warszawa  – 760 łóżek 

Najbardziej zinformatyzowane 

 Instytut Kardiologii, Anin 

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 

 Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc, Warszawa 

 Szpital im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie 

 Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie 

 SPSK nr 1 w Lublinie 

Szpitale prywatne 

 Szpital Medicover, Warszawa 

 

Nagrody 
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