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CASE STUDY

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 do‑
stawców 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.

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 Pol‑
ska korzystają największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali w kraju i za granicą. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas re‑
alizacji 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.

CGM CLININET

90 000 użytkowników systemu

14 000 000 pacjentów w systemie
14 600 000 zarejestrowanych hospitalizacji
63 700 000 wizyt ambulatoryjnych

CGM NETRAAD

66 000 użytkowników systemu

6 000 000 pacjentów w systemie
10 000 000 wykonanych badań diagnostycznych
1 500 000 000 zarchiwizowanych obrazów diagnostycznych
Powyższe dane dotyczą wybranych systemów CGM Polska na dzień 9.02.2016.

Europa

Irlandia

Beaumont Hospital w Dublinie
Wdrożenie systemu CGM ENDORAAD w Beaumont Hospital miało na celu usprawnienie przepływu danych, ucy‑
frowienie diagnostyki obrazowej i stworzenie scentralizowanego systemu dostępnego z każdego miejsca w szpi‑
talu. Wpłynęło to na polepszenie funkcjonowania placówki na wielu płaszczyznach.

CGM ENDORAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Beaumont Hospital to duża klinika uniwer‑
sytecka, która świadczy usługi w ramach
pogotowia ratunkowego i przyjmuje na ostry
dyżur w zakresie 54 specjalności medycznych.
Co więcej, szpital pełni też funkcje: Wyznaczo‑
nego Centrum Onkologii, Regionalnego Cen‑
trum Laryngologii i Gastroenterologii, a także
Krajowego Centrum Referencyjnego w zakre‑
sie neurochirurgii, neurologii, transplantacji
nerek i implantacji wszczepu ślimakowatego.
Szpital pełni funkcję głównej techniki uniwersy‑
teckiej dla Królewskiego Kolegium Chirurgicz‑
nego w Irlandii oraz utrzymuje ścisłe powiąza‑
nia z Dublin City University, w zakresie szkoleń
oraz prac badawczych.

• ułatwienie i przyśpieszenie pracy
personelu poprzez cyfryzację
gabinetów zabiegowych,

290 000 osób objętych
opieką medyczną
3 000 pracowników
820 łóżek

• zwiększenie efektywności
i optymalizacja kosztów,
• integracja nowego oprogramowania
z istniejącym systemem
informatycznym,
• podłączenie wszystkich pracowni
diagnostycznych do jednej sieci,
• usprawnienie przepływu danych
medycznych w placówce,
• archiwizacja badań wideo do obsługi
pracowni endoskopowych.

Korzyści:
System CGM ENDORAAD:
• umożliwia gromadzenie wszystkich danych
medycznych pacjentów: przebieg leczenia,
historia choroby oraz wyniki badań,
• przyspiesza wprowadzanie danych
medycznych, ich przesyłanie
i udostępnianie,
• pozwala na zlecanie badań i oglądanie ich
wyników z dowolnego miejsca w szpitalu,
• ułatwia rejestrowanie, archiwizowanie,
analizę obrazów diagnostycznych oraz
sekwencji wideo,
• pozwala na zapisywanie obrazów
na nośnikach zewnętrznych,
• umożliwia tworzenie dokładnych
i czytelnych raportów medycznych,
• pozwala na wymianę danych między
poszczególnymi oddziałami i placówkami.

Opis projektu:
System CGM ENDORAAD wdrożony w Beaumont Hospital został zintegrowany z istniejącym systemem informatycznym szpitala. Takie
rozwiązanie umożliwiło użytkownikom natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o pacjencie zgromadzonych w jednym miejscu.
Jedną z najbardziej cenionych przez użytkowników funkcji systemu jest możliwość wykorzystania zdefiniowanych szablonów, które pozwalają
na szybkie wprowadzanie danych opisowych. Ma to bezpośredni wpływ na ilość obsługiwanych pacjentów w placówce.

„W XXI wieku sprawozdawczość skomputeryzowana jest czynnikiem krytycznym. Raporty z systemu CGM ENDORAAD są dokładne oraz czytelne. Personel wykonujący endoskopię ma możliwość zamieszczania odpowiednich obrazów endoskopowych w raporcie, co sprawia, iż raport taki jest o wiele bardziej przydatny oraz zawiera więcej informacji dla innego personelu medycznego...’’
Helen Ryan, siostra oddziałowa
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Irlandia

Publiczne szpitale Health Service Excecutive
System CGM ENDORAAD został wdrożony w ramach projektu rządowego zorganizowanego przez irlandzką
Służbę Zdrowia – Health Service Executive. Projekt zakładał połączenie rozproszonych irlandzkich placówek me‑
dycznych w jedną sieć, cyfryzację pracowni diagnostycznych oraz stworzenie działającej wewnętrznie i zewnętrz‑
nie platformy wymiany danych.

CGM ENDORAAD
Profil działalności:
System CGM ENDORAAD został wdrożony
w ramach rządowego projektu Health
Service Executive obejmującego dostawę
oraz montaż systemu do endoskopii
klinicznej w 17 szpitalach państwowych
rozproszonych w największych miastach
w Irlandii, takich jak: Dublin, Dundalk,
Cavan, Clonmel, Galway, Tullamore,
Roscommon, Wexford, Galway.

ponad 500 użytkowników
systemu CGM ENDORAAD
176 stacji roboczych
4 740 łóżek

Cele projektu:
• informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• usprawnienie funkcjonowania pracowni
endoskopowych oraz USG,
• utworzenie centralnej sieci dla
wszystkich placówek biorących udział
w projekcie,
• ułatwienie przesyłania danych
medycznych pomiędzy placówkami oraz
udostępnianie danych o pacjentach,
• przesyłanie danych medycznych
do zewnętrznych platform medycznych,

Korzyści:
• archiwizacja, rejestracja oraz
diagnozowanie badań video w formacie
non‑DICOM,
• integracja z innymi dotychczas używanymi
systemami informatycznymi oraz
programami krajowymi,
• usprawnienie funkcjonowania pracowni
diagnostycznych,
• automatyczne uzupełnianie
elektronicznego rekordu pacjenta,
• dostęp do systemu z każdego miejsca
podłączonego do sieci.

• integracja z innymi systemami (HIS, RIS),
• archiwizacja badań diagnostycznych
w formacie DICOM i non‑DICOM.

Opis projektu:
Działania CGM Polska realizowane na terenie Irlandii w ramach Health Service Executive połączyły w jedną sieć wszystkie szpitale objęte
rządowym programem informatyzacji szpitali publicznych. W placówkach powstała sieć, w ramach której dochodzi do wymiany danych
medycznych. CGM ENDORAAD został zintegrowany z platformą National Cancer Screening Service, dzięki czemu istnieje możliwość przesyłania
informacji o przypadkach nowotworów złośliwych oraz wymiany danych medycznych z krajowym programem badań przesiewowych jelita
grubego i z krajowym programem endoskopii QA (National QA Progamme in Gastro – Intestinal Endoscopy). Pełna cyfryzacja pracowni
endoskopowych usprawniła wykonywanie badań obrazowych oraz wideo w formacie non – DICOM, a także ich rejestrację, przesyłanie
i odczytywanie.
System CGM ENDORAAD został również w pełni zintegrowany z administracyjnym systemem pacjentów (PAS – Patient Administration System),
system laboratoryjnym (LIS – Laboratory Information System) oraz radiologicznym systemem informatycznym RIS.
Wdrożenie systemu zostało rozłożone na dwa etapy – pierwszy objął 12 placówek medycznych dysponujących w sumie 3810 łóżkami. Drugi etap
projektu to wdrożenie systemu CGM ENDORAAD w pozostałych 5 placówkach, dysponujących łącznie 930 łóżkami.

Irlandia

St. Vincent’s University Hospital w Dublinie
St. Vincent University Hospital to kolejna placówka irlandzka, w której CGM Polska wdrożyła system
CGM ENDORAAD. Jego największą zaletą jest usprawnienie pracy specjalistów, którzy – dzięki przyjaznym
i intuicyjnym narzędziom, w łatwy sposób mogą tworzyć raporty medyczne i uzyskują natychmiastowy dostęp
do wszystkich danych hospitalizowanych pacjentów.

CGM ENDORAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

St. Vincent’s University Hospital to duży
szpital kliniczny związany z University
College w Dublinie. Dysponuje 479 łóżkami
i świadczy usługi w ramach ponad czterdzie‑
stu specjalizacji oraz z zakresu ratownictwa
medycznego. Opiekę medyczną w warun‑
kach szpitalnych i ambulatoryjnych zapewnia
zarówno na poziomie regionalnym, jak
i krajowym.

• informatyzacja pracowni endoskopowej,

• archiwizacja badań endoskopowych
w formacie non – DICOM,

479 łóżek

• archiwizacja obrazów diagnostycznych
w formacie non – DICOM,
• integracja systemu ze szpitalnym
systemem informatycznym (HIS),
• ułatwienie i przyspieszenie pracy lekarzy
w zakresie tworzenia dokumentacji
medycznej,
• optymalizacja kosztów związanych
z funkcjonowaniem pracowni
diagnostycznych,
• pełna kontrola zleceń na badania.

• łatwe tworzenie opisów badań za pomocą
kreatora raportów,
• natychmiastowy dostęp do informacji
o pacjencie z każdego miejsca
podłączonego do sieci,
• tworzenie list roboczych dla urządzeń
diagnostycznych,
• tworzenie kompleksowego rekordu
pacjenta, gromadzącego dane medyczne
z różnych etapów hospitalizacji.

Opis projektu:
Placówka medyczna St. Vincent’s University Hospital wdrożyła system CGM ENDORAAD, aby w znaczący sposób usprawnić funkcjonowanie gabinetów
zabiegowych, w których przeprowadzane są procedury endoskopowe oraz USG.
System udostępnia wiele funkcjonalności ułatwiających wykonywanie badań diagnostycznych. Pozwala lekarzom zapisywać obrazy i nagrania wideo
w trakcie wykonywania zabiegu. Informacje z urządzeń diagnostycznych są przesyłane do archiwum i zostają wykorzystywane do uzupełnienia elektronicz‑
nego rekordu pacjenta. Powstały rekord pacjenta jest bardzo przejrzysty dla wszystkich użytkowników systemu, np. lekarza ogólnego, lekarza zlecającego
badanie, osób zajmujących się dokumentacją medyczną. Zawiera on wszystkie istotne informacje, m.in.: zdjęcia, wideo i wersje PDF raportu z badań.
Integracja archiwum z systemem informatycznym szpitala, przyjazne dla użytkownika ekrany oraz intuicyjne narzędzia znacznie ułatwiają i przyspieszają
pracę specjalistów. Lekarze otrzymują listę pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów na dany dzień, a podczas zabiegu zapisywane cyfrowo obrazy
diagnostyczne kojarzone są z informacjami o pacjencie. Pozwala to na porównywanie badań, szybkie tworzenie opisów oraz raportów.

,,CGM ENDORAAD jest ceniony przez użytkowników na oddziale ze względu na łatwość obsługi i zgodność z lokalnymi procedurami. Jego ogromną zaletą jest możliwość łatwego wprowadzenia i uzyskania informacji. Od czasu komputeryzacji dokumentacji
medycznej pacjentów oszczędzamy codziennie średnio od 1 do 2 godzin nie musząc poszukiwać dokumentacji papierowej, informacje są teraz natychmiast dostępne na każdym terminalu”.
Richard Marshall, przełożony pielęgniarek
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Irlandia

Szpital Uniwersytecki Mater Misericordiae w Dublinie
System CGM ENDORAAD, który wdrożono w szpitalu Mater Misericordiae, pozwolił na pełną cyfryzację pracowni
endoskopowych oraz USG. Znacznie usprawnił tak ważne obszary w placówce, jakimi są diagnostyka oraz spra‑
wozdawczość.

CGM ENDORAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Szpital Uniwersytecki Mater Misericordiae jest
szpitalem działającym na zasadach dobro‑
czynności oraz dobrowolności. Szpital posiada
dwie specjalizacje krajowe, tzn. chirurgię klatki
piersiowej i serca, włącznie z transplantacją,
oraz leczenie urazów kręgosłupa. Do spe‑
cjalizacji regionalnych należą: oftalmologia,
dermatologia, wczesne wykrywanie raka piersi
oraz onkologia. Placówka częściowo świadczy
także usługi z zakresu kardiologii, choroby ne‑
rek, chirurgii ogólnej oraz naczyniowej, urologii
i ortopedii.

• cyfryzacja pracowni diagnostycznych,

Syetem CGM ENDORAAD pozwala na:

• stworzenie spójnego systemu,
archiwizującego dane medyczne
z różnych pracowni diagnostycznych,

• szybki dostęp do informacji, które można
wykorzystać do raportów, statystyk, celów
badawczych,

• usprawnienie rejestracji i archiwizacji
badań,

• automatyczne tworzenie raportów w czasie
wykonywania badania,

• kompleksowa integracja ze szpitalnym
systemem informatycznym (HIS),

• archiwizowanie badań w archiwum
długoterminowym,

• generowanie raportów statystycznych
na potrzeby analizy funkcjonowania
gabinetów zabiegowych.

• gromadzenie wszystkich danych
medycznych w jednym miejscu,

610 łóżek
185 000 osób objętych
opieką medyczną

• dostęp do danych medycznych z każdego
miejsca w szpitalu podłączonego do sieci,
• porównywanie wyników badań
dokonywanych w różnym czasie.

Opis projektu:
Lekarze Szpitala Uniwersyteckiego Mater Misericordiae używają systemu CGM ENDORAAD od 2006 roku we wszystkich gabinetach zabiego‑
wych. Służy on do rejestrowania sekwencji wideo z procedury diagnostycznej oraz w dalszej kolejności do tworzenia raportu dotyczącego dane‑
go pacjenta. Informacje te są automatycznie zapisywane w postaci Elektronicznego Rekordu Pacjenta, dzięki czemu lekarze z różnych oddziałów
mają dostęp do wszystkich danych pacjenta: historii choroby, przebiegu leczenia i wyników badań.
Użytkownicy systemu mają możliwość tworzenia raportów w trakcie wykonywania procedury medycznej, a dostęp do gotowych kreatorów rapor‑
tów znacznie skraca czas potrzebny do wykonania opisu badania.
Dzięki możliwości eksportu danych do najpopularniejszych programów, takich jak Excel, Word, PPT, PDF, HTML, system spełnia również potrzeby
w zakresie raportów standardowych, audytu klinicznego, badań oraz bieżącej analizy.

„CGM ENDORAAD ułatwił rozwój wszechstronnego, zintegrowanego oraz przyjaznego dla użytkownika systemu sprawozdawczości. Do szczególnych zalet należy możliwość integracji z systemem informatycznym szpitala (HIS), z histologią a także aktualizacja
raportów. Szczegółowa baza danych ułatwia wywoływanie procedur indywidualnych, audyt oraz badania kliniczne”.
Padraic MacMathuna, Gastroenterolog

Niemcy

Grupa placówek medycznych Medinos w Turyngii
Wdrożenie systemu CGM NETRAAD w szpitalach powiatowych należących do grupy Medinos pozwoliło na przej‑
ście na w pełni cyfrową diagnostykę oraz stworzenie kompleksowej bazy danych medycznych. Implementacja
systemu wpłynęła na minimalizacją kosztów oraz umożliwiła wymianę informacji medycznych pomiędzy poszcze‑
gólnymi oddziałami szpitalnymi.

CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Pod Medinos, czyli grupę czterech spółek,
podlegają dwa szpitale powiatowe
w miejscowościach Sonnenberg
i Neuhause. Kliniki świadczą specjalistyczne
usługi szpitalne i ambulatoryjne w zakresie:
gastroenterologii, angiologii/kardiologii,
diabetologii, chorób płuc, chirurgii
brzusznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii
klatki piersiowej, ginekologii i położnictwa,
intensywnej terapii, rehabilitacji, ortopedii,
radiologii, fizjoterapii.

• cyfryzacja pracowni diagnostycznych,

Program CGM NETRAAD umożliwił:

• zapis obrazów diagnostycznych w archi‑
wum PACS,

• stworzenie sieci, do której dostęp mają nie
tylko oddziały i pracownie szpitala, ale też
obie kliniki należące do grupy Medinos,

390 łóżek
650 pracowników

• podłączenie dwóch placówek do cen‑
tralnego archiwum PACS,
• stworzenie spójnej bazy danych me‑
dycznych,
• zintegrowanie systemu CGM NETRAAD
z systemem informatycznym szpitala,
• optymalizacja świadczonych usług po‑
przez zmniejszenie kosztów, zwiększenie
efektywności opieki zdrowotnej, wyeli‑
minowanie uchybień i błędów.

• dostęp do archiwum obrazów diagnostycz‑
nych poprzez przeglądarki WWW,
• komunikację i wymianę danych medycz‑
nych pomiędzy poszczególnymi oddziała‑
mi i pracowniami szpitala,
• zdalne konsultowanie obrazów diagno‑
stycznych,
• szybkie przesyłanie obrazów medycznych
bezpośrednio do systemu szpitalnego.

Opis projektu:
CGM NETRAAD funkcjonuje w szpitalach Sonneberg oraz Neuhaus w Turyngii jako archiwum obrazów diagnostycznych od 4 listopada 2002.
System gromadzi badania z obu klinik, w tym badania rentgenowskie, DSA, tomografię komputerową, medycynę nuklearną i rezonans
magnetyczny.
CGM NETRAAD jest w pełni zintegrowany z systemem informatycznym szpitala, co umożliwia tworzenie medycznego rekordu pacjenta. Każde
zlecenie przesyłane do pracowni diagnostycznych jest generowane poprzez Moduł Zleceń skąd trafia (wraz z danymi pacjenta) do systemu.
Po przeprowadzeniu badania CGM NETRAAD automatycznie kojarzy obrazy diagnostyczne z generowanymi opisami medycznymi.
Moduł CGM NETRAAD PACS, który służy jako archiwum, odbiera i udostępnia obrazy przesłane z urządzeń diagnostycznych oraz stacji
roboczych. Początkowo są one składowane w archiwum bieżącym, a następnie przenoszone do archiwum długoterminowego. System
przechowuje ponad 320 000 badań, w tym obrazy importowane z poprzedniego archiwum radiologii.
Dostęp do systemu, a w szczególności do obrazów, jest możliwy przy użyciu przeglądarek WWW, takich jak Mozilla Firefox czy Internet Explorer.
Co ważne, system CGM NETRAAD dystrybuuje obrazy do wszystkich jednostek organizacyjnych obydwu szpitali i umożliwia telekonsultacje
medyczne.

CASE STUDY

Polska

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie
w Warszawie
Zakończona sukcesem informatyzacja Centrum Onkologicznego w Warszawie znacznie podniosła standardy usług
i pracy oraz unowocześniła placówkę. Wdrożone systemy usprawniły niezwykle ważny obszar diagnostyki i profi‑
laktyki w szpitalu.

CGM CLININET, CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Centrum Onkologii w Warszawie to jeden
z największych szpitali w Polsce i jedna
z najstarszych placówek zajmujących się
leczeniem chorób nowotworowych na świecie.
Kompleksowym leczeniem nowotworów
zajmują się wydzielone w ramach szpitala
kliniki specjalistyczne. Na terenie Instytutu
działają również profesjonalne zakłady
terapeutyczne.
Szpital jest obecnie czołowym szpitalem
w kraju. W ciągu 50 lat swej działalności
hospitalizacji poddano ponad 5 mln
pacjentów. Placówka została wybrana
przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodek
zapewniający opiekę medyczną członkom
rządu, parlamentu oraz dyplomatom.

• dostawa, konfiguracja i uruchomienie
oprogramowania do części szpitalnej
i administracyjnej,

System CGM CLININET oraz moduły PACS
i RIS pozwalają na:

• cyfryzacja i informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• stworzenie kompleksowej infrastruk‑
tury informatycznej, ułatwiającej obieg
informacji medycznych,
• optymalizacja świadczonych usług:
zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie
efektywności opieki zdrowotnej,
• tworzenie elektronicznego rekordu
medycznego pacjenta.

• archiwizowanie obrazów diagnostycznych
w formacie DICOM,
• automatyczne przypisywanie badań
do pacjenta,
• dystrybucję badań obrazowych różnych
pracowni w ramach jednej bazy,
• manipulowanie zdjęciami oraz
dokonywanie pomiarów,
• natychmiastowy dostęp do wszystkich
informacji o pacjencie,
• dostęp do wszystkich danych z dowolnego
miejsca podłączonego do sieci,
• usprawnienie prac administracyjnych.

776 łóżek

Opis projektu:
Pod koniec września 2010 roku Centrum Onkologii podpisało z CGM Polska umowę na dostawę i wdrożenie Kompleksowego Informatycznego
Systemu Obsługi Szpitala.
System CGM CLININET znacznie usprawnił funkcjonowanie placówki, zarówno w zakresie administracji, jak i bezpośredniej obsługi medycznej.
Przede wszystkim umożliwił on spójne gromadzenie wszystkich danych medycznych pacjentów, poczynając od rejestracji, poprzez ruch chorych
w szpitalu, gabinetach, salach operacyjnych, oddziałach, na pracowniach diagnostycznych kończąc. Pozwoliło to na stworzenie kompleksowego,
multimedialnego Elektronicznego Rekordu Pacjenta.
System badań obrazowych CGM NETRAAD PACS/RIS unowocześnił i przyspieszył proces archiwizowania obrazów. Teraz obrazy medyczne
przejmowane są przez system bezpośrednio z urządzeń oraz stacji diagnostycznych, a następnie zapisywane w odpowiednim miejscu na dysku
twardym serwera. Tak powstaje kompleksowa baza danych, którą przejrzeć można z każdego miejsca w placówce. Docelowo z systemu, w skład
którego wchodzi kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych, będzie mogło korzystać jednocześnie kilkuset użytkowników.

Polska

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Polsce
W ramach Projektu P1 wdrażane są rozwiązania, których celem jest poprawa stanu zdrowia obywateli poprzez zwięk‑
szanie liczby pacjentów świadomie zaangażowanych w proces leczenia oraz samodzielnie podejmujących decyzje
w oparciu o dostęp do własnych danych medycznych. Projekt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zdro‑
wia, wiarygodności danych medycznych, poprawy jakości usług świadczonych w ochronie zdrowia. Dzięki optymali‑
zacji prac administracyjnych usprawnia pracę lekarzy i skraca czas oczekiwania pacjenta na wizytę i wyniki badań.

Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia to jednostka budżetowa podległa
Ministrowi Zdrowia. Realizuje ona zadania z za‑
kresu budowy społeczeństwa informacyjnego
w takich obszarach jak organizacja i ochrona
zdrowia, harmonizacja z Unią Europejską
w ramach funduszy strukturalnych i programów
e‑zdrowie. Wspomaga także decyzje Ministra
w kwestiach dotyczących zdrowia na podstawie
prowadzonych analiz socjologicznych, staty‑
stycznych i ekonomicznych. CSIOZ przez swoje
działania wspiera rozwój systemów informacyj‑
nych, zwłaszcza ewidencyjno‑informatycznych.

Wdrożenie Internetowego Konta Pacjenta
umożliwia pacjentom:

Internetowe Konto Pacjenta:

Docelowe grupy odbiorców projektu:
• usługobiorcy – 38 597 tys. osób,
• pracownicy medyczni – 511 610 osób,
• usługodawcy – 126 156 podmiotów,
• apteki – 12 458 podmiotów,
• administracja publiczna – 2,9 tys. podmiotów,
• płatnicy – Narodowy Fundusz Zdrowia,
podmioty realizujące świadczenia
resortowe (m.in. MON, MSW, ABW).

• przeglądanie własnych danych
medycznych i zleceń,
• komunikację z innymi użytkownikami
systemu, w tym z personelem
medycznym,
• prowadzenie dziennika badań,
• przeglądanie oraz wydruk własnych
recept, zleceń, skierowań i zwolnień,
• dostęp do informacji na temat zdarzeń
medycznych, m.in. wizyt, hospitalizacji,
badań, szczepień.
Wdrożenie systemu Aplikacje Innych
Podmiotów umożliwia:
• publikację komunikatów Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego,

• scentralizowany dostęp do informacji
medycznych dla pacjentów,
• większa samodzielność i świadomość
zdrowotna pacjentów,
• dostęp do danych krytycznych,
• możliwość składania deklaracji POZ przez
Internet,
• obsługa kalendarza wraz z możliwością
przesyłania do pacjenta powiadomień
o terminie wizyt.
Aplikacje Innych Podmiotów:
• dostęp do raportów i statystyk,
• monitorowanie funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia.

• nadawanie uprawnień w ramach
usługodawców.

Opis projektu:
Firma CGM w lipcu 2012 roku we współpracy z firmą Hewlett‑Packard Polska rozpoczęła realizację ogólnopolskiego Projektu P1 – „Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inno‑
wacyjna Gospodarka. W ramach udziału w realizacji projektu tworzone są podsystemy: Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacje Innych Podmiotów.
Wdrażanie podsystemów prowadzone jest w ramach drugiej części Projektu P1 – „Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemu Portal”.
Projekt P1 jest obecnie największym projektem w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Polsce, a całkowity koszt jego realizacji
wynosi 712 640 000,00 PLN.

CASE STUDY

Polska

Centrum Teleradiologii SCANLAB
Wdrożenie Centralnego Węzła Teleradiologicznego w SCANLAB umożliwiło zdalne wykonywanie komercyjnych
opisów badań obrazowych. System znacznie podniósł jakość usług z zakresu diagnostyki obrazowej realizowanych
przez placówkę dla wielu podmiotów w kraju i za granicą.

CGM CWT
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Podmiot leczniczy SCANLAB Sp. z o. o.
funkcjonuje na rynku usług medycznych
od 2008 roku i prowadzi działalność leczni‑
czą w ramach dwóch przedsiębiorstw.
Podstawową działalnością SCANLAB jest
świadczenie usług w obszarze diagnostyki
obrazowej. Spółka poprzez centrum Dia‑
gnostyka Medyczna Księży Młyn realizuje
badania rezonansu magnetycznego, tomo‑
grafii komputerowej oraz ultrasonografii.
Ponadto SCANLAB jest operatorem usług
w zakresie teleradiologii – zdalnego opisy‑
wania badań radiologicznych.

• stworzenie sieci teleradiologicznej
opartej na jednym uniwersalnym
systemie informatycznym,
• umożliwienie zdalnych konsultacji badań
obrazowych w Centrum SCANLAB,

• umożliwienie świadczenia
kompleksowych usług
teleradiologicznych dla dowolnych
placówek medycznych z dostępem
do sieci internetowej,

• dostęp do systemu dla nieograniczonej
liczby placówek medycznych
w kraju i za granicą,

• dostęp do wysoce wyspecjalizowanej
kadry medycznej,

Obecnie placówka opisuje w okresie
jednego miesiąca ok. 4 000 badań w trybie
całodobowym.

• umożliwienie konsultowania badań
w trybie 24/7/365,
• zapewnienie bezpieczeństwa
elektronicznego obiegu dokumentów
medycznych pomiędzy placówkami.

• wymiana informacji medycznych
pomiędzy placówkami,
• wzrost jakości świadczonych usług
medycznych,
• dostęp do bezpiecznego archiuwm
badań obrazowych PACS.

Opis projektu:
W 2012 roku CGM Polska oraz SCANLAB podpisały umowę partnerską, w ramach której wdrożony został system CGM CWT, umożliwiający
zdalne opisywanie badań radiologicznych. Rozwiązanie umożliwiło prowincjonalnym szpitalom oraz mniejszym centrom diagnostyki obrazowej
konsultowanie obrazów diagnostycznych w centrum opisowym SCANLAB. Dla niektórych placówek jest to niejednokrotnie jedyna szansa
na dostęp do wyspecjalizowanej kadry medycznej, opisującej pełny zakres badań obrazowych.
Instalacja systemu CGM CWT nie wymagała zakupu specjalistycznych stacji roboczych. Przesyłanie obrazów diagnostycznych odbywa się
za pośrednictwem sieci internetowej, dlatego do wysłania zlecenia badań do konsultacji wystarczy standardowy komputer PC będący
na wyposażeniu placówki. Podłączenie do sieci teleradiologicznej CGM CWT SCANLAB jest również bezpłatne. Placówki ponoszą wyłącznie
koszty związane z opisem przesłanego badania.
Ponadto wdrożony system CGM CWT daje nieograniczone możliwości jego rozbudowy o koleje placówki zlecające badania do konsultacji.
Jedynym wymogiem jest posiadanie łącza internetowego o prędkości umożliwiającej przesyłanie obrazów diagnostycznych.

Polska

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Wdrożenie systemu CGM CLININET wraz z dodatkowymi specjalistycznymi modułami pozwoliło na ograniczenie
kosztów inwestycyjnych i administracyjnych Instytutu. Centralna sieć i łatwe w obsłudze moduły systemu zapewni‑
ły komfort pracy oraz podniosły jakość usług.

CGM CLININET, CGM NETRAAD, CGM OPTYMALIZATOR JGP
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
jest główną placówką naukowo‑badawczą
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zaj‑
mującą się chorobami układu oddechowego.
Długie lata funkcjonował przede wszystkim
jako wyspecjalizowany ośrodek leczenia gruź‑
licy. W miarę upływu lat coraz więcej uwagi
zaczął poświęcać innym chorobom, takim jak:
nowotwory układu oddechowego, nieswoiste
infekcje, choroby śródmiąższowe, przewlekłe
zapalenia oskrzeli, rozedma płuc, zatorowość
płucna, grzybice płuc i astma. Od 1993 roku
Instytut jest ośrodkiem referencyjnym Świato‑
wej Organizacji Zdrowia w dziedzinie gruźlicy.

• dostawa oprogramowania do części
szpitalnej i administracyjnej,

Korzyści, jakie przyniosło wdrożenie
systemu CGM CLININET oraz modułów
specjalistycznych, to:

400 łóżek
700 pracowników

• wdrożenie modułów specjalizowanych
usprawniających pracę apteki szpitalnej
i laboratorium,
• cyfryzacja i informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• integracja nowych systemów
z istniejącym oprogramowaniem
medycznym,

• gromadzenie wszystkich danych pacjenta
w jednym miejscu – Elektroniczny Rekord
Pacjenta,
• łatwy dostęp do informacji i obrazów
diagnostycznych,
• dostęp do systemu przez przeglądarkę
WWW z dowolnej lokalizacji,

• zmniejszenie kosztów oraz poprawa
jakości świadczonych usług,

• dystrybucja badań obrazowych różnych
pracowni w ramach jednej bazy danych,

• tworzenie Elektronicznego Rekordu
Medycznego hospitalizowanych
pacjentów.

• usprawnienie prac administracyjnych,
• archiwizowanie badań diagnostycznych,
• pełna integracja z wcześniejszymi
systemami informatycznymi.

Opis projektu:
Zakres wdrożenia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc objął wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania jednostki medycznej, w tym:
ruch chorych w poradni oraz szpitalu, zlecenia medyczne, moduły dedykowane aptece szpitalnej i laboratorium, diagnostykę obrazową wraz
z kompletnym systemem archiwizacji badań obrazowych PACS.
Dodatkowo CGM Polska dostarczyła system analiz kosztów procedur medycznych i rozliczeń z płatnikiem zintegrowane z systemem administracyjnym.
System działa w oparciu o standardową przeglądarkę WWW i bezdyskowe terminale komputerowe. Rozwiązanie to umożliwiło ograniczenie
kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem stacji roboczych.

„Udostępnienie przez CGM Polska Optymalizatora JGP to jedyne jednoznacznie pozytywne zdarzenie związane z wprowadzanymi
jednorodnymi Grupami Pacjentów. Mimo skrajnych zaniedbań NFZ w sferze przygotowania świadczeniodawców do nowego systemu
rozliczeń, dzięki gruperowi szpitale mogą testować rozmaite warianty kodowania, tak aby nie polec finansowo w pierwszych miesiącach.
Elegancki i czytelny interfejs, wyczerpujące informacje o JGP oraz system podpowiedzi czynią z grupera niezastąpione narzędzie.”
mgr Marek Ziegman, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

CASE STUDY

Polska

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
Wieloletnia i wieloetapowa współpraca CGM Polska z Instytutem Kardiologii w Aninie doprowadziła do powstania
jednolitego, scentralizowanego systemu informatycznego. Usprawnił on zarządzanie szpitalem i zapewnił kontrolę
nad wszystkimi jego jednostkami.

CGM CLININET, CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Instytut Kardiologii w Aninie jest jednym
z najlepszych ośrodków kardiologiczno‑kar‑
diochirurgicznym w Polsce. Jest również
ważnym ośrodkiem kształcenia podyplo‑
mowego oraz dynamicznie rozwijającym się
ośrodkiem naukowym.
Instytut Kardiologii wdraża i upowszechnia
wiele nowych metod leczenia i diagnostyki
oraz szkoli specjalistów kardiologów, przez
co w istotny sposób przyczynia się do roz‑
woju polskiej kardiologii i kardiochirurgii.

• usprawnienie pracy szpitala i skupienie
wszystkich jego jednostek w jednym
systemie,

• przeglądanie obrazów diagnostycznych
oraz wyników badań laboratoryjnych
z poziomu rekordu medycznego pacjenta,

• stworzenie jednolitego, centralnego
systemu, gromadzącego dane
z oddziałów, rejestracji, pracowni
diagnostycznych,

• cyfrowa archiwizacja obrazów, ich
automatyczne rejestrowanie w systemie
i łączenie z danymi pacjenta,

400 łóżek
ok. 29 000 badań
diagnostycznych rocznie

• pełna ewidencja zleceń,

• dystrybucja obrazów diagnostycznych
na terenie szpitala i poza nim,

• zwiększenie efektywności oraz
optymalizacja kosztów,

• generowanie raportów wewnętrznych
i zewnętrznych, np. dla NFZ czy PZH.

• informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• archiwizacja badań diagnostycznych
w archiwum PACS.

Opis projektu:
W ramach współpracy CGM Polska z Instytutem w Aninie w pierwszej kolejności wdrożono system obsługi zakładu radiologii (RIS i PACS).
W kolejnych etapach dostarczono moduły HIS, wspierające zarządzanie szpitalem i obsługujące m.in. ruch chorych, zlecenia medyczne, żywienie.
W 2008 roku system CGM CLININET rozszerzono o kolejne moduły: apteki centralnej, apteczek oddziałowych, zleceń leków, poradni oraz
systemu analizy kosztów.
Pozytywne efekty i dobra współpraca zaowocowały wdrożeniem dalszych funkcjonalności systemu. Usprawniły one pracę:
• lekarzy na blokach operacyjnych, w poradniach, pracowniach diagnostycznych,
• pielęgniarek, np. dzięki dostępowi do danych przy łóżku pacjenta,
• pracowników recepcji – w zakresie obsługi dokumentacji medycznej czy planowania pobytu pacjenta w szpitalu.
CGM dostarczył ponadto sprzęt, który został zintegrowany z systemem CGM CLININET, w tym 11 skanerów OCR, 4 drukarki opasek, 4 drukarki
etykiet, drukarkę do wydruku identyfikatorów oraz 67 czytników kodów kreskowych/matrycowych, skanery wizyjne, zarówno stacjonarne jak
i mobilne, 4 tablety medyczne.

Polska

Krajowy Rejestr Nowotworów
Celem projektu realizowanego przez CGM Polska było stworzenie nowoczesnego systemu gromadzenia danych
oraz platformy naukowej oferującej szeroką wiedzę na temat schorzeń onkologicznych. Modyfikacja systemu re‑
jestracji nowotworów pozwala na dostarczanie pewnej i pełnej wiedzy oraz tworzenie przydatnych w profilaktyce
i leczeniu statystyk.

Krajowy Rejestr Nowotworów
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Krajowy Rejestr Nowotworów należący
do struktur Centrum Onkologii w Warszawie
koordynuje proces gromadzenia danych
o nowych zachorowaniach na nowotwory
złośliwe w Polsce. W oparciu o nie opraco‑
wywane są roczne raporty i analizy dotyczą‑
ce zachorowalności i umieralności na raka
w kraju. Publikowane są ponadto prace
dotyczące czynników ryzyka, przyczyn zacho‑
rowalności, aspektów biologicznych i środo‑
wiskowych w procesach nowotworowych.
W oparciu o statystyki Centrum prowadzi
działania o charakterze edukacyjnym i orga‑
nizuje akcje informacyjne.
Dane do systemu przekazywane w są
w formie Kart Zgłoszenia Nowotworu
Złośliwego do 16 Wojewódzkich Rejestrów
Nowotworów na podstawie Ustawy o sta‑
tystyce publicznej. Wojewódzkie Rejestry
Nowotworów realizują na ich podstawie
zadania analogiczne do Krajowego Rejestru
Nowotworów o charakterze regionalnym.

• stworzenie centralnej platformy gro‑
madzenia danych i publikacji informacji
o chorobach nowotworowych,

• uzyskanie spójnych i kompletnych danych
o zachorowaniach na nowotwory złośliwe
w Polsce,

• wdrożenie Platformy Zaawansowanych
Analiz Statystycznych,

• gromadzenie danych o każdym nowym
przypadku nowotworu oraz informacji
na temat kontynuacji leczenia przypadków
odnotowanych wcześniej,

• scentralizowanie i uspójnienie różnych
systemów,
• poprawa jakości danych o nowotworach
złośliwych,
• umożliwienie prowadzenia nowoczesnych
badań epidemiologicznych,
• stworzenie platformy naukowej umożli‑
wiającej dostęp do wiedzy na temat scho‑
rzeń onkologicznych, obejmującej opis
ponad 60 typów nowotworów złośliwych,
• usprawnienie procesu rejestracji danych
o nowotworach poprzez wymianę infor‑
macji w wersji elektronicznej w wykorzy‑
staniem szyny usług ESB pomiędzy leka‑
rzami, podmiotami leczniczymi a KRN,
• stworzenie systemu do budowy rejestrów
narządowych.

• umożliwienie płynnej wymiany wiedzy
w trybie on‑line o zagrożeniach
nowotworowych w Polsce,
• stworzenie wspólnej bazy danych dla 16
Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
oraz Krajowego Rejestru Nowotworów,
• dostęp do analiz, raportów i statystyk
dla analityków, statystyków i lekarzy,
• integracja systemu z systemami
zewnętrznymi (rejestr NFZ, rejestr GUS,
itp.) oraz szpitalnymi systemami innych
producentów,
• integracja i analiza danych z rożnych
źródeł w nowoczesnych narzędziach
klasy Business Intelligence umożliwiająca
kompleksowe prowadzenie pac naukowo
badawczych.

Opis projektu:
Obowiązująca od stycznia 2012 r. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oprócz wprowadzenia uwarunkowań umożliwiających wy‑
mianę elektronicznej dokumentacji medycznej zakładała również uporządkowanie rejestrów medycznych, w tym rejestru nowotworów. Celem
projektu zrealizowanego przez CGM Polska było stworzenie nowoczesnego systemu gromadzenia danych oraz platformy naukowej oferującej
szeroką wiedzę na temat nowotworów. W efekcie powstało pionierskie rozwiązanie integrujące funkcje informacyjne rejestru onkologicznego
z przeznaczeniem naukowo – badawczym. KRN zawiera szeroki zakres raportów statystycznych umożliwiających ocenę zagrożenia nowotworami
populacji Polski, pozwala śledzić trendy czasowe zachorowań i zgonów, zróżnicowanie geograficzne występowania nowotworów oraz wskaźniki
przeżyć chorych onkologicznych. Ponad to KRN ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

CASE STUDY

Polska

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Projekt realizowany dla Szpitala Specjalistycznego w Krakowie pozwolił na unowocześnienie pracowni diagnostyki
obrazowej poprzez wdrożenie systemu CGM NETRAAD.
System w znaczącym stopniu usprawnił funkcjonowanie wszystkich pracowni diagnostycznych szpitala, pozwolił
na optymalizację kosztów oraz przejście na w pełni bezkliszową pracę.

CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II istnieje od 1917 roku jako publiczny
zakład opieki zdrowotnej. Specjalizuje się
w leczeniu chorób zakaźnych, chorób płuc
oraz chorób serca i naczyń krwionośnych.

• informatyzacja pracowni diagnostyki
obrazowej,

Program CGM NETRAAD pozwala na:

Szpital dysponuje bazą 526 łóżek. Posiada
17 oddziałów, w tym 6 klinicznych,
26 poradni i 40 pracowni.

526 łóżek
1 040 pracowników

• dostęp do badań obrazowych
na terenie całej jednostki,
• budowa centralnego archiwum obrazów
i danych,
• pełna ewidencja zleceń,
• optymalizacja kosztów generowanych
przez pracownie diagnostyczne,
• integracja systemu CGM NETRAAD
z innymi systemami używanymi
w jednostce poprzez interfejs HL7.

• gromadzenie wszystkich badań
obrazowych w jednym miejscu, w formie
cyfrowej,
wraz z danymi pacjenta,
• dystrybucję webową obrazów
diagnostycznych na terenie całego szpitala
oraz poza nim,
• zapis obrazów diagnostycznych na CD
lub DVD,
• prostą obsługę serwera – poprzez
przeglądarkę WWW,
• telekonsultacje badań diagnostycznych.

Opis projektu:
System CGM NETRAAD funkcjonuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym od 15 kwietnia 2000 roku. W archiwum CGM NETRAAD PACS gro‑
madzone są badania wykonywane na aparatach do RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Odebrane obrazy początkowo
są składowane w archiwum bieżącym, dzięki czemu użytkownicy mają do nich szybki dostęp, a następnie trafiają do archiwum długoterminowego.
Badania diagnostyczne zarchiwizowane dotąd na tradycyjnych kliszach radiologicznych poddawane są digitalizacji, dzięki wdrożeniu modułu
SCANRAAD, który konwertuje je do formatu DICOM i zapisuje w archiwum.
Do ich dystrybucji webowej służy z kolei moduł CGM NETRAAD WEB. System dystrybuuje obrazy na terenie całego szpitala oraz poza nim
za pośrednictwem Internetu (szyfrowanie SSL). Obsługa systemu realizowana jest poprzez standardowe przeglądarki WWW (Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer). System CGM NETRAAD obejmuje swym zasięgiem (dystrybuuje obrazy) wszystkie jednostki organizacyjne szpitala.
Placówka uzyskała również możliwość konsultacji obrazów diagnostycznych na odległość (telekonsultacje).
Ze względu na dużą ilość wykonywanych badań do systemu podłączony został duplikator DVD/CD, którego zadaniem jest automatyzacja proce‑
su nagrywania płyt dla pacjentów. Płyty otrzymują ujednolicony nadruk identyfikujący pacjenta i badania, nagranie zawiera cyfrowy wynik badania
wraz z jego opisem.

Polska

Optymalizacja Jednorodnych Grup Pacjentów
Jednorodne Grupy Pacjentów to system klasyfikowania pacjentów wypisywanych ze szpitali wykorzystywany
w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 roku i obowiązujący we wszystkich placówkach rozliczających
się z narodowym płatnikiem. Stworzenie optymalizatora JGP przez CGM Polska pozwoliło na zmniejszenie nakła‑
du pracy administracyjnej lekarzy oraz minimalizację utraty przychodów przez jednostki medyczne spowodowaną
błędnym kodowaniem usług medycznych w systemie JGP.

CGM OPTYMALIZATOR JGP
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Klasyfikacja wykonanych procedur medycz‑
nych w ramach systemu JGP obowiązuje
wszystkie szpitale w Polsce rozliczające się
z narodowym płatnikiem (NFZ). Placówki
po zakończonej hospitalizacji pacjenta
dokonują grupowania JGP, na podstawie
którego rozliczają usługi przed płatnikiem.
CGM Polska w oparciu o doświadczenie
zdobyte na rynkach zagranicznych opra‑
cowała CGM Optymalizator JGP, unikalne
narzędzie obliczające wartości punktowe
usług medycznych oraz sugerujące zmiany
w kodowaniu, które zapewniają lepsze i bar‑
dziej opłacalne dla szpitala grupowania.

• zwiększenie opłacalności kodowania
w systemie JGP,

• pełna kontrola nad kodowaniem
przypadków klinicznych,

• symulacja grupowania i optymalizacja
hospitalizacji,

• możliwość optymalnego rozliczania
z NFZ,

• jednoczesny dostęp kilkuset szpitali
w całym kraju do systemu za pomocą
przeglądarki WWW,

• edukacja w ramach systemu rozliczania
JGP oraz dostęp do aktualnych
wytycznych NFZ,

• analiza danych statystycznych.

• praca na aktualnej wersji rozporządzeń
płatnika,
• usprawnienie prac administracyjnych,
• minimalizacja błędów w kodowaniu.

Opis projektu:
Wdrożenie optymalizatora JGP w szpitalach umożliwia obliczanie wartości punktowych wykonanych usług medycznych oraz ich analizę.
Wszystkie grupowane przypadki hospitalizacji przechowywane są w ogólnopolskim systemie dostępnym z poziomu przeglądarki WWW.
Użytkownicy otrzymują również dostęp do olbrzymiej bazy wiedzy oraz zbiorczej analizy przypadków klinicznych (statystyk).
Zasada działania systemu oparta jest na jednoczesnej analizie wytycznych NFZ (dotyczących sposobu rozliczania w systemie JGP) oraz danych
statystycznych, które powstają na bazie przypadków zgromadzonych w systemie Optymalizatora.

„Na pewno takie „pomoce” oferowane szpitalom są warte każdej ceny. Placówki będą mogły szybciej zorientować się w systemie
i w odpowiedni dla siebie sposób go eksploatować. Łatwiej będzie także przygotować rozliczenie do NFZ, które będzie obarczone mniejszą
ilością błędów.”
www.mlodylekarz.pl – Portal Młodego Lekarza
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Polska

Przychodnia specjalistyczna
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Wdrożenie systemu internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych, opracowanego przez
CGM Polska, było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Usprawnienie
procesu rejestracji pacjentów wymiernie wpłynęło na podniesienie jakości usług medycznych.

Projekt regionalny‑System Internetowej Rejestracji Pacjentów
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Ło‑
dzi jest jednym z największych wysokospe‑
cjalistycznych ośrodków medycznych w Pol‑
sce. Placówka składa się z dwóch części:
ginekologiczno‑położniczej oraz pediatrycz‑
nej. W instytucie diagnozowane i leczone są
najtrudniejsze przypadki patologii ginekolo‑
gicznych oraz chorób wieku rozwojowego.
Placówka sprawuje kompleksową opiekę
medyczną nad matką i dzieckiem, które nie
ukończyło 18‑stego roku życia.
Ponadto prowadzi działalność naukową
oraz dydaktyczno‑szkoleniową.

• usprawnienie procesu rejestracji,

• usprawnienie komunikacji z pacjentami,

• umożliwienie pacjentom zdalnej
rejestracji na wizytę lekarską,

• zmniejszenie kolejek pacjentów
w jednostce,

• dostęp do systemu rejestracji z poziomu
przeglądarki www,

• przerzucenie części pracy związanej
z umawianiem terminów na pacjenta,

• zapewnienie bezpieczeństwa danych
pacjentów,

• umożliwienie pacjentom dokonania
wyboru terminu wizyty lekarskiej oraz
specjalisty,

• dostęp do systemu dla pacjentów
z całego kraju,
• integracja systemu rejestracji
ze szpitalnym system informatycznym
w oparciu o interfejs HL7.

• dostępność systemu dla pacjentów
z całej Polski,
• poprawa jakości, dostępności
i efektywności usług medycznych.

24 kliniki
6 zakładów diagnostycznych
59 pracowników naukowych

Opis projektu:
,,System internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych ICZMP’’ otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechani‑
zmu Finansowego w ramach priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz redukcja czasu poświęcanego przez pacjentów
na rejestrację w specjalistycznych ambulatoriach klinicznych należących do placówki.
Realizacja projektu przez CGM Polska rozpoczęła się w 2007 roku. Prace wdrożeniowe i szkolenia pracowników zakończyły się w grudniu
2010 roku, a sam system został udostępniony do użytku pacjentów w roku następnym.
System Internetowej Rejestracji służy wszystkim mieszkańcom Polski. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla osób zamieszkujących tereny
wiejskie, na których dostęp do specjalistycznych usług medycznych niejednokrotnie jest utrudniony. System usprawnił proces rejestracji,
przyczynił się do większej dostępności placówki dla mieszkańców innych regionów i podniósł jakość świadczonych usług medycznych.
Obecnie w Instytucie przyjmowanych jest ponad 40 tysięcy pacjentów rocznie, a liczba porad lekarskich w poradniach przyszpitalnych przekracza 180 tysięcy.

Polska

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
W Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie CGM Polska wdrożyła system obsługi
badań obrazowych i system wspomagający zarządzanie szpitalem. Dzięki temu zintegrowano dotychczasowe
oprogramowania i w pełni skoordynowano działalność obu placówek.

CGM CLININET, CGM w
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Szpital Dziecięcy przy ul. Marszałkowskiej
to nowoczesna placówka na europejskim po‑
ziomie, która dysponuje najwyższej klasy apa‑
raturą i zatrudnia dobrze wyszkoloną kadrę.
W chwili obecnej głównym celem dzia‑
łalności szpitala jest świadczenie wysoko‑
specjalistycznych, kompleksowych usług
medycznych m.in. w zakresie: anestezjologii,
chirurgii, endokrynologii, kardiologii, nefro‑
logii, otolaryngologii, onkologii, hematolo‑
gii, psychiatrii.
W skład szpitala wchodzi kilkanaście
pracowni diagnostycznych, laboratorium,
patologia, radiologia, poliklinika oraz kilka
izb przyjęć w obu lokalizacjach.

• pełna kontrola nad pracą szpitala
w dwóch lokalizacjach,

Wdrożenie systemów CGM CLININET
i CGM NETRAAD pozwoliło na:

• budowa jednego, spójnego systemu
informatycznego dla obu lokalizacji,

• dostęp do Elektronicznego Rekordu
Pacjenta zawierającego wszystkie
dane medyczne, w tym wyniki badań,
obrazy diagnostyczne, historię choroby,
przebieg leczenia,

385 łóżek
1 147 pracowników

• usprawnienie systemu gromadzenia
danych i ich udostępniania,
• informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• możliwość pracy w systemie kilku
użytkowników w obrębie jednego
rekordu pacjenta w tym samym czasie,
• optymalizacja kosztów związanych
z funkcjonowaniem placówki,
• kontrola i zarządzanie działaniami
administracyjnymi.

• budowę centralnego archiwum badań
diagnostycznych dostępnego przez
standardową przeglądarkę WWW,
• szeroką dystrybucję obrazów
medycznych na terenie szpitala,
• natychmiastowy dostęp do wszystkich
informacji o pacjencie,
• dostęp do modułu dydaktycznego
umożliwiającego przeglądanie wyników
badań do celów naukowych.

Opis projektu:
System szpitalny CGM CLININET, wdrożony przez CGM Polska, objął swoim zasięgiem takie obszary działalności placówki jak: ruch chorych,
rozliczenia z NFZ, zlecenia medyczne, diagnostyka obrazowa, diagnostyka laboratoryjna, patomorfologia, blok operacyjny, zakażenia, apteka.
Obok programów medycznych do obu jednostek dostarczono moduły zarządcze wspomagające proces zarządzania szpitalem. Ucyfrowiony
został również zakład radiologii, dzięki implementacji archiwum PACS oraz systemu teleradiologicznego. W efekcie obie lokalizacje (oddalone
od siebie o kilkanaście kilometrów) stanowią spójny i zintegrowany system telemedyczny, dający możliwość zapisu wszystkich wyników, w tym
radiologicznych, w Elektronicznym Rekordzie Medycznym Pacjenta dostępnym przez WWW.
CGM Polska przeprowadziła ponadto szkolenia dla poszczególnych grup użytkowników tj. administratorów serwerów i sieci, administratorów
aplikacji, lekarzy, pielęgniarek oraz dostarczyła dodatkowy sprzęt informatyczny: 100 terminali, 100 drukarek, 12 komputerów i 15 laptopów.

CASE STUDY

Polska

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
W wyniku realizacji projektu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii powstał system klasy EHR (Electronic Health Record)
umożliwiający szybką i efektywną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w oparciu o standard HL7 v3 PL
pomiędzy wybranymi placówkami medycznymi z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach systemu możliwa jest
również wymiana i opis badań obrazowych w formacie DICOM w ramach Regionalnego Węzła Teleradiologicznego.

Projekt regionalny
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

• Projekt objął następujące placówki:

• poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez
dostarczenie lekarzom wiarygodnej infor‑
macji dotyczącej historii choroby pacjenta
wspierającej proces diagnozowania
i leczenia,

• uzyskanie dostępu do EDM oraz wspar‑
cie procesów leczenia pacjenta w zakre‑
sie stosowania standardów medycyny
opartej na faktach (ang. Evidence Based
Medicine),

• Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach – nowoczesna, kompleksowa
placówka onkologiczna, rocznie hospita‑
lizująca ok. 165 tys. pacjentów. Centrum
prowadzi wykłady, badania naukowe
oraz wydaje specjalistyczne publikacje
na temat nowotworów.
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im Św. Rafała w Czerwonej Górze
• Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego
w Kielcach

• umożliwienie bezpiecznej wymiany
elektronicznej dokumentacji medycznej
(EDM) pomiędzy uczestnikami projektu
poprzez wdrożenie Elektronicznej Platformy
Wymiany Danych oraz Regionalnego Węzła
Teleradiologicznego,
• zapewnienie autentykacji i autoryzacji
personelu medycznego poprzez wdrożenie
Centralnego Centrum Certyfikacji,
• umożliwienie dołączenia kolejnych podmio‑
tów poprzez zastosowanie otwartych stan‑
dardów wymiany dokumentacji medycznej,
• umożliwienie optymalizacji kosztów w za‑
kresie diagnostyki obrazowej i laboratoryj‑
nej poprzez dostęp do wyników badań oraz
możliwość świadczenia usług wzajemnych.

• obniżenie kosztów realizacji badań
poprzez dostęp do wyników badań w in‑
nych jednostkach,
• interoperacyjność systemów dziedzino‑
wych HIS w zakresie wymiany dokumen‑
tacji medycznej poprzez opracowanie
usług elektronicznych i adapterów komu‑
nikacyjnych opartych o międzynarodowe
standardy HL7 v3 PL oraz IHE PIX,
• optymalne wykorzystanie potencjału
podmiotów, dzięki możliwości świad‑
czenia wzajemnych usług w zakresie
przesyłania obrazów DICOM wraz z ich
opisami.

Opis projektu:
W styczniu 2013 Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało z CGM Polska umowę na dostawę rozwiązania w skład którego wchodzą: Elektroniczna
Platforma Wymiany Danych, Regionalny System Teleradiologiczny oraz Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie systemów oraz ich integracja z już funk‑
cjonującymi szpitalnymi systemami informatycznymi umożliwiły swobodną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami.
Wdrożenie projektu jest ważnym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych,
umożliwiającym w przyszłości włączenie wszystkich świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do krajowej „Elektronicznej platformy gromadzenia,
analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”.
W projekcie uczestniczą podmioty lecznicze o różnorodnych profilach usług medycznych, dlatego wdrożone rozwiązanie będzie miało wpływ
na kompleksowość leczenia pacjentów w ramach wielu problemów zdrowotnych, co stanowi przewagę rynkową tych podmiotów nad innymi.
W ramach projektu wdrożona została pierwsza w Polsce szyna usług obsługująca protokół HL7 v.3 PL, międzynarodowy standard elektronicznej
wymiany informacji w środowiskach medycznych.

Polska

Szpital Medicover w Warszawie
Wdrożenie systemu CGM CLININET w szpitalu Medicover w Warszawie miało za zadanie zinformatyzować placów‑
kę. Zakończony sukcesem proces przełożył się na: optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności świadczonych
usług medycznych oraz ułatwienie pracy lekarzy, pielęgniarek oraz innych użytkowników.

CGM CLININET, CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Szpital Medicover, zlokalizowany w warszaw‑
skim Wilanowie, to pierwsza w Polsce prywatna
placówka medyczna o tak szerokim profilu
usług szpitalnych oraz opiece medycznej speł‑
niającej najwyższe światowe standardy.
Szpital Medicover to największa inwestycja szpi‑
talna w historii polskiej prywatnej służby zdrowia
i jedna z największych w tej części Europy.
W ramach szpitala funkcjonuje siedem klinik:
Zdrowia Dziecka, Chirurgii, Interny, Kardiologii,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Położnic‑
twa oraz Zdrowia Kobiety.
Szpital posiada własne centrum rehabilitacji
oraz centrum diagnostyczne.

• wsparcie zarządzania działalnością
szpitala,

• wsparcie dla procesów leczenia i obsługi
pacjenta w szpitalu,

• wsparcie pracy personelu medycznego
i niemedycznego,

• generowanie szerokiego spektrum
danych wspomagających planowanie
i kontroling w szpitalu,

180 łóżek
400 pracowników

• wdrożenie efektywnego systemu
gromadzenia i przetwarzania danych
klinicznych, administracyjnych i koszto‑
wych,

• dostęp do wyników badań, w tym
opisów i obrazów diagnostycznych z do‑
wolnego miejsca w szpitalu,

• wdrożenie efektywnego systemu zleceń
i realizacji badań,

• automatyczne uzupełnianie elektronicz‑
nego rekordu pacjenta,

• integracja systemu CGM CLININET
z systemem laboratoryjnym.

• usprawnienie funkcjonowania pracowni
diagnostycznych,
• integracja z wyspecjalizowanymi syste‑
mami innych producentów.

Opis projektu:
System szpitalny CGM CLININET jest autorskim produktem CGM Polska, dedykowanym nowoczesnym, prywatnym i publicznym placówkom medycznym.
Wdrożenie tak rozbudowanej struktury informatycznej w szpitalu Medicover wiązało się z wieloetapowym procesem przygotowawczym. Realizację projektu
poprzedziła analiza potrzeb oraz dostosowanie systemu CGM CLININET do specyfiki placówki. Łącznie prace analityczno‑programistyczne trwały kilka miesięcy.
System, w skład którego wchodzi 30 modułów funkcjonalnych, objął część szpitalną, diagnostyczną oraz administracyjną. Jego wdrożenie w zna‑
czący sposób ułatwiło pracę lekarzy, pielęgniarek i innych użytkowników. Na chwilę obecną korzysta z niego ponad 1 000 użytkowników.
CGM CLININET został również w pełni zintegrowany z działającymi w szpitalu systemami innych producentów. Znacznie usprawniło to obieg
informacji oraz wsparło kluczowe procesy działalności szpitala w zakresie wymiany danych medycznych. Integracja systemów umożliwiła wielo‑
poziomową aktualizację danych pacjentów, historii choroby, zdalne konsultacje badań z lekarzami z dowolnego miejsca na świecie oraz pełną
wymianę danych w sieci poradni i szpitali Medicover.

CASE STUDY

Polska

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
System teleradiologiczny CGM CWT, który CGM Polska wdrożyła w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, umożli‑
wił placówce prowadzenie zdalnych konsultacji badań diagnostycznych. W efekcie skróceniu uległ czas oczekiwa‑
nia na diagnozę oraz wzrosła jakość świadczonych usług.

CGM CWT
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym. W placówce
udzielane są ambulatoryjne i stacjonarne
świadczenia medyczne w ramach specjalno‑
ści reprezentowanych przez oddziały klinicz‑
ne, zakłady i poradnie szpitalne. W ciągu
roku szpital hospitalizuje prawie 75 tys.
chorych z całej Polski, a liczba konsultacji
udzielanych w przychodniach przyklinicz‑
nych przekracza 380 tys.

• utworzenie Centrum Konsultacji Tele‑
medycznych,

• poprawa wyników leczenia pacjentów,

• możliwość konsultacji badań diagno‑
stycznych wykonanych przez jednostki
zewnętrzne,

• zapewnienie stałego, całodobowego
dostępu do konsultacji badań,
• skrócenie czasu wykonania konsultacji
medycznych,

• zmniejszenie czasu oczekiwania na kon‑
sultację medyczną,

• zmniejszenie kosztów dostarczania
badań do konsultacji,

• optymalizacja kosztów generowanych
przez pracowanie diagnostyczne.

• wzrost jakości świadczonych usług w za‑
kresie konsultacji badań.

27 oddziałów klinicznych
60 profilowych poradni
1 243 łóżek
3,9 tys. pracowników

Opis projektu:
Głównym celem projektu realizowanego przez CGM Polska było utworzenie Centrum Konsultacji Telemedycznych na bazie infrastruktury Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. System zapewnia możliwość transferu obrazów diagnostycznych zarówno do Oddziałów Klinicznych Szpitala jak
i jednostek zewnętrznych.
W trakcie realizacji projektu udzielono ponad 12 000 wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych dla pacjentów z 24 ośrodków medycznych.
Udało się skrócić czas oczekiwania na diagnozę i podjęcie leczenia inwazyjnego z 6 do 3 dni dla pacjentów kardiologicznych, a na konsultacje
neurologiczne czeka się obecnie 1, nie 6 dni.
Osiągnięcia projektu były prezentowane podczas licznych kongresów naukowych o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Polska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Wdrożenie dwóch autorskich systemów CGM Polska w gdańskim Centrum Klinicznym usprawniło wszystkie
obszary funkcjonowania szpitala, w szczególności zakłady diagnostyki obrazowej. Znacznemu ułatwieniu pracy
personelu towarzyszyło obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki i poprawa jakości obsługi pacjentów.

CGM CLININET, CGM nEtraad
Profil działalności:

Cele projektu:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to jeden
z największych szpitali w Polsce. Centrum
składa się z 36 klinik, dysponujących 1145
łóżkami. Wiodąca pozycja placówki na lo‑
kalnym rynku świadczeń zdrowotnych to za‑
sługa doświadczonej, profesjonalnej kadry,
wysokich standardów opieki medycznej oraz
nowoczesnego sprzętu.
Od 20 października 2001 roku organem
założycielskim UCK jest Gdański Uniwersytet
Medyczny.

• wsparcie kontroli i zarządzania wszystki‑
mi istotnymi jednostkami placówki,

1 145 łóżek
3 000 pracowników
70 000 pacjentów rocznie

• kompleksowa informatyzacja zakładów
i pracowni diagnostyki obrazowej,
• gromadzenie wszystkich danych pacjen‑
ta w ramach Elektronicznego Rekordu
Pacjenta,
• cyfrowa archiwizacja badań obrazowych,
• optymalizacja kosztów związanych z całą
działalnością placówki,

Korzyści:
Wdrożenie systemów CGM CLININET
i CGM NETRAAD pozwoliło na:
• stworzenie kompleksowego,
multimedialnego Elektronicznego
Rekordu Pacjenta,
• dostęp do wszystkich danych pacjenta
poprzez standardowe przeglądarki
WWW,
• archiwizację badań obrazowych
w jednym centralnym archiwum,

• wzrost jakości świadczonych usług
medycznych,

• łatwe i szybkie zarządzanie informacjami
medycznymi oraz cyfrowymi obrazami
diagnostycznymi,

• generowanie raportów wewnętrznych
oraz zewnętrznych,

• usprawnienie zarządzania szpitalem,

• możliwość rozliczania z płatnikami (NFZ).

• optymalizację kosztów związanych
z funkcjonowaniem placówki.

Opis projektu:
Współpraca CGM Polska z Uniwersyteckim Centrum Klinicznych rozpoczęła się w 2009 roku. W szpitalu wdrożono oprogramowanie HIS, które
usprawniło funkcjonowanie wszystkich jednostek placówki: części szpitalnej, ambulatoryjnej, diagnostycznej.
System CGM CLININET pozwolił na stworzenie spójnej bazy gromadzącej wszystkie dane medyczne pacjenta w formie multimedialnej.
Pracownicy mają do nich dostęp poprzez standardowe przeglądarki WWW ze wszystkich miejsc podłączonych do sieci na terenie szpitala i poza
nim. Pozwala to na dużo szybsze i trafniejsze stawianie diagnoz oraz prowadzenie konsultacji teleradiologicznych.
System CGM NETRAAD unowocześnił i usprawnił pracownie diagnostyczne w placówce. Jego główny moduł – archiwum PACS, zbiera obrazy
ze wszystkich urządzeń diagnostycznych, zapisuje je, przetwarza i udostępnia użytkownikom za pomocą przeglądarki WWW.
W ramach projektu CGM Polska dostarczyło również placówce niezbędny sprzęt komputerowy, w tym serwery i terminale komputerowe.

CASE STUDY

Polska

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu
Informatyzacja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu poprzez wdrożenie zintegrowanego
systemu CGM CLININET usprawniła diagnostykę, procedurę zamawiania leków i generowanie dokumentacji
medycznej. Powstały Kompleksowy Informatyczny System Obsługi Szpitala objął część szpitalną oraz laboratoria
diagnostyczne.

CGM CLININET, CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. J. Strusia w Poznaniu jest samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Placówka swoje usługi świadczy w dwóch
budynkach zlokalizowanych w różnych
częściach Poznania. 21 poradni oraz 19
specjalistycznych oddziałów funkcjonujących
w ramach szpitala stawia go na równi z naj‑
większymi zakładami leczniczymi w Pozna‑
niu. Placówka oferuje fachową opiekę me‑
dyczną i pielęgniarską, a także szeroką gamę
wysokospecjalistycznych usług medycznych.

• zapewnienie personelowi medycznemu
szybkiego dostępu do kompletnych
informacji klinicznych,

• dostęp do Elektronicznego Rekordu Pacjenta
zawierającego wszystkie dane medyczne,
w tym wyniki badań, obrazy diagnostyczne,
historię choroby, przebieg leczenia,

589 łóżek
1 450 pracowników

• usprawnienie procesu diagnozowania
pacjentów dzięki szybkiemu
przepływowi danych pomiędzy
jednostkami diagnostyki laboratoryjnej
a odbiorcami wyników,
• zapewnienie administracji szpitala
kontroli nad kosztami poprzez dostęp
do analiz finansowych i raportów,
• integracja systemu CGM CLININET
z systemami innych producentów.

• zmniejszenie czasu generowania
dokumentacji medycznej oraz redukcja
dokumentacji papierowej,
• możliwość dystrybucji webowej obrazów
diagnostycznych na terenie całego szpitala
oraz poza nim,
• usprawnienie zarządzania pracowniami
diagnostycznymi,
• opracowanie i udostępnienie systemu
do zamawiania leków,
• optymalizacja kosztów funkcjonowania
placówki.

Opis projektu:
Proces wdrażania kompleksowego systemu informatycznego CGM CLININET rozpoczął się w 2010 roku. System umożliwił informatyzację części
szpitalnej i diagnostycznej w placówce oraz został zintegrowany z systemami innych producentów, m.in. z programem księgowym, system
do pracowni endoskopii pokarmowej, systemem do archiwizacji badań obrazowych PACS, apteką zakładową oraz pracownią cytostatyków.
CGM CLININET umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych pacjentów zarówno w sferze medycznej, diagnostycznej jak i ekonomicznej
poprzez kalkulację kosztów leczenia oraz wymianę danych z płatnikiem – NFZ.
Ponadto CGM Polska opracowała i udostępniła innowacyjną metodę zamawiana leków. System CGM CLININET generuje kody paskowe z zestawami
leków dobranych według wybranych preferencji oddziałów szpitalnych. Pielęgniarki oddziałowe dokonują zamówienia poprzez skanowanie
wybranego kodu za pomocą czytnika. Po zeskanowaniu kodu w systemie widoczne są listy poszczególnych zamówień oraz zawarte w nich leki.
Informatyzacja szpitala przeprowadzona przez CGM Polska znacznie skróciła czas tworzenia dokumentacji medycznej, zautomatyzowała
procedury szpitalne oraz wpłynęła na optymalizację kosztów placówki.

„Zamawianie leków poprzez sczytywanie kodów kreskowych poszczególnych leków bezprzewodowym skanerem to bardzo duże
ułatwienie w codziennej pracy na oddziałach. Dzięki temu zyskuje się więcej czasu potrzebnego do opieki nad naszymi pacjentami.”
Marcin Żytkiewicz, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

Polska

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Zakończona sukcesem implementacja systemu CGM CLININET w warszawskim Instytucie umożliwiła budo‑
wę platformy naukowo‑diagnostycznej, gromadzącej wszystkie dane medyczne w jednym miejscu. Pozwala
to na sprawne zarządzanie placówką oraz łatwą komunikację pomiędzy jej jednostkami.

CGM CLININET
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
zapewnia kompleksową opiekę medyczną
oraz pełni rolę jednostki badawczo‑roz‑
wojowej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze
medycznej, wyposażeniu w nowoczesny
sprzęt medyczny oraz pełnej informatyzacji
pracowni diagnostycznych szpital oferuje
opiekę medyczną na najwyższym, świato‑
wym poziomie.
W placówce realizowane są dodatkowo kli‑
niczne prace naukowo‑badawcze, w szcze‑
gólności dotyczące problematyki wojskowej
służby zdrowia.

• skuteczne zarządzanie placówką,

Wdrożenie systemu CGM CLININET
umożliwiło:

872 łóżek
621 pracowników

• optymalizacja działań administracyjnych,
• informatyzacja pracowni
diagnostycznych,
• archiwizacja badań obrazowych
w archiwum PACS,
• prowadzenie historii choroby pacjenta
w formie elektronicznej z możliwością
podglądu całego toku jego leczenia,
• pełna integracja systemów
odpowiedzialnych za zarządzanie
placówką, danymi medycznymi oraz
obrazami diagnostycznymi,
• pełna integracja z systemem RIS,

• stworzeniem jednolitego systemu, który
gromadzi i przetwarza dane medyczne
i udostępnia je poprzez przeglądarki
WWW,
• kontrolę ruchu chorych w szpitalu,
• płynną wymianę informacji między
poszczególnymi jednostkami,
• kontrolę systemu zleceń,
• usprawnienie prac administracyjnych,
• kompleksowe zarządzanie całą placówką,
• prowadzenie analiz finansowych oraz
statystycznych.

• udostępnienie modułu dedykowanego
do rozliczeń z płatnikami,
• wzrost jakości usług medycznych.

Opis projektu:
Wdrożenie systemu CGM CLININET w Wojskowym Instytucie Medycznym w 2009 roku znacząco poprawiło funkcjonowanie placówki. Moduły
odpowiedzialne za ruch chorych, aptekę i laboratorium usprawniły proces gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Komunikacja
pomiędzy poszczególnymi jednostkami: oddziałami, pracowniami, laboratorium, rejestracją stała się szybsza, a dostęp do danych pacjentów
łatwy i usystematyzowany.
Wykorzystanie modułu do rozliczeń z NFZ oraz Systemu Informacji Kierownictwa (SIK) umożliwiło większą kontrolę nad budżetem jednostki.
Na bazie wieloletniej współpracy i analizie potrzeb szpitala system CGM CLININET jest cyklicznie aktualizowany o kolejne funkcjonalności
i podlega dalszej rozbudowie.
Na początku grudnia 2010 roku Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie podpisał z CGM Polska kolejną umowę na rozbudowę systemu
gromadzenia danych medycznych HIS. Jest to kolejny etap realizacji projektu TeleMedNet – medycznej platformy naukowo‑diagnostycznej
prowadzonej przez WIM we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.

CASE STUDY

Rosja

Prywatna sieć placówek medycznych Bud Zdarov
System CGM NETRAAD, który wdrożono w sieci klinik Bud Zdarov, pozwolił na ucyfrowienie pracowni diagno‑
stycznych placówek znajdujących się w największych miastach w Rosji. Stworzenie centralnego, kompleksowego
systemu w szybkim tempie podniosło jakość usług medycznych i odegrało dużą rolę w obniżeniu kosztów działal‑
ności klinik Bud Zdarov.

CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Bud Zdarov to sieć nowoczesnych,
prywatnych klinik interdyscyplinarnych
zlokalizowanych w największych miastach
Rosji: Moskwie, St. Petersburgu, Saratowie,
Krasnodarze, Ufie, Kazaniu, Nowosibirsku,
Niżnym Nowogrodzie oraz w Krasnojarsku.
Kliniki oferują szeroki zakres usług
medycznych dla dzieci jak i dorosłych.
Zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów
oraz dysponują najnowszym sprzętem
diagnostycznym i laboratoryjnym.

• ucyfrowienie badań diagnostycznych,

Wdrożenie systemu CGM NETRAAD
pozwoliło na:

38 urządzeń diagnostycznych
ponad 1 000 użytkowników
systemu CGM NETRAAD

• archiwizacja badań obrazowych
DICOM oraz badań wideo, w lokalnych
archiwach PACS,
• podłączenie do systemu 38 urządzeń
diagnostycznych generujących obrazy
w formacie DICOM jak i NON‑DICOM,
• utworzenie centralnego archiwum PACS
dla całej sieci klinik,
• umożliwienie przesyłania badań
obrazowych do konsultacji
w zewnętrznych placówkach
opisujących,
• optymalizacja kosztów działalności
klinik.

• archiwizację badań obrazowych w formacie
DICOM i non‑DICOM w lokalnych
archiwach,
• stworzenie centralnego archiwum
dostępnego dla wszystkich placówek
w ramach jednej sieci,
• podłączanie wielu urządzeń do jednego
spójnego archiwum,
• przesyłanie badań obrazowych
do konsultacji teleradiologicznych
specjalistom z innych placówek,
• integrację danych medycznych z zakresu
diagnostyki obrazowej z systemem
szpitalnym Infoclinica.

Opis projektu:
W listopadzie 2012 roku CGM Polska z powodzeniem wdrożyła system CGM NETRAAD w rosyjskiej sieci interdyscyplinarnych klinik Bud Zdarov.
Wejście na rynek usług medycznych w Rosji to znaczące osiągnięcie w historii firmy.
Do systemu zostało podłączonych 38 urządzeń diagnostycznych, generujących badania obrazowe w formatach DICOM oraz badania wideo.
Pozwoliło to na scalenie lokalnych archiwów PACS z poszczególnych klinik i stworzenie centralnego archiwum w Moskwie, do którego dostęp
mają wszystkie placówki Bud Zdarov.
Wdrożenie systemu CGM NETRAAD umożliwiło również centralne opisywanie oraz konsultowanie badań specjalistycznych wykonywanych
na terenie całej Rosji. Kliniki uzyskały dostęp do wysokiej klasy specjalistów, z którymi mogą konsultować badania diagnostyczne na odległość.
Rozwiązanie w znaczący sposób podniosło komfort pracy w zakładach diagnostycznych klinik i umożliwiło diagnozowanie na nieosiągalnym
dotąd poziomie.

Rosja

Publiczne Polikliniki w St. Petersburgu
Wdrożenie systemu CGM DIAGRAAD to efekt wzmożonych inwestycji rządu rosyjskiego w badania diagnostyczne,
zwłaszcza mammograficzne. Zintegrowanie urządzeń diagnostyki obrazowej z systemem DIAGRAAD pozwoliło
na usprawnienie procesu diagnozowania, ułatwiło pracę specjalistów oraz poprawiło precyzję i trafność diagnoz.

CGM DIAGRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

System CGM DIAGRAAD został wdrożony
w 26 poliklinikach publicznych zlokalizowa‑
nych w St. Petersburgu. To duże ośrodki
ambulatoryjne, będące rdzeniem tamtejszej
opieki medycznej. Łączą one opiekę nad
pacjentami z działalnością naukowo‑ba‑
dawczą, zajmują się leczeniem ogólnym,
specjalistycznym, diagnostyką, profilaktyką
i udzielaniem konsultacji medycznych.
Zapewnienie skutecznej, specjalistycznej
opieki zdrowotnej w St. Petersburgu jest
jednym z priorytetów postawionych przez
władze miasta. Dużą uwagę przywiązuje się
do realizacji działań mających na celu zapo‑
bieganie, wczesne wykrywanie i leczenie raka.

• obniżenie kosztów, dzięki przejściu
na bezkliszową pracę,

Instalacja systemu DIAGRAAD pozwoliła na:

• możliwość przeglądania obrazów
medycznych w formacie DICOM,

• wyświetlanie obrazów diagnostycznych
w dowolnym miejscu podłączonym
do sieci,

• udostępnienie narzędzi do wykonywania
pomiarów badań obrazowych,

• manipulowanie obrazami diagnostycznymi:
powiększanie, obracanie, porównywanie,

• dostęp do badań obrazowych z różnych
stacji diagnostycznych podłączonych
do systemu,

• dostęp do specjalistycznych narzędzi
pomiarowych umożliwiających
wykonanie szczegółowej diagnozy badań
obrazowych,

• umożliwienie lekarzom radiologom
dokonanie opisu badań
mammograficznych przy użyciu skali BI
RADS.

• umozliwienie dokonywania opisu obrazów
mammograficznych przy zastosowaniu
skali BI RADS (Breast Imaging‑Reporting
and Data System) opracowanej przez
American College of Radiology (ACR).

26 mammografów
ok. 2,5 mln kobiet w mieście

Opis projektu:
Instalacja systemu CGM DIAGRAAD w 26 poliklinikach publicznych w St. Petersburgu to jeden z wielu projektów CGM Polska zrealizowanych
w Rosji w 2012 roku. Jego głównym zadaniem jest wsparcie diagnostyki raka piersi.
Niepokojące dane statystyczne i niska wykrywalność nowotworu skłoniły rząd rosyjski do inwestycji w technologie diagnostyczne oraz do wdraża‑
nia w wybranych poliklinikach publicznych nowoczesnych systemów, umożliwiających wczesne wykrycie choroby.
W poliklinikach biorących udział w projekcie nowoczesne mammografy zostały w pełni zintegrowane z systemem CGM DIAGRAAD – przeglą‑
darką obrazów DICOM. Dzięki temu wykonane badania diagnostyczne trafiają bezpośrednio z urządzeń do przeglądarki. Użytkownicy mają
możliwość wyświetlenia obrazów na dowolnej stacji diagnostycznej, manipulowania nimi oraz dokonywania wszelkich niezbędnych pomiarów
diagnostycznych. Umożliwia im to postawienie szybkiej i trafnej diagnozy.

CASE STUDY

Rosja

Szpitale publiczne w obwodzie tulskim
Wdrożenie systemu CGM NETRAAD w szpitalach publicznych obwodu tulskiego wiązało się ze zintegrowaniem
go z obecnie używanymi w poliklinikach systemami informatycznymi i podłączeniem wielu urządzeń diagnostycz‑
nych do jednej sieci.

CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

9 szpitali, do których CGM dostarczyło
oprogramowania PACS/WEB/DIAGRAAD,
to jednostki publiczne leżące w obwodzie
tulskim. Sprawują one opiekę medyczną
nad ok. 500 000 lokalnej ludności. Obwód
tulski położony jest w podmoskiewskim
zagłębiu węglowym nad rzeką Upa.

• informatyzacja pracowni diagnostycznych,

Wdrożenie systemów umożliwiło
placówkom:

500 000 osób objętych
opieką medyczną
18 urządzeń diagnostycznych
ponad 2 000 użytkowników
systemu CGM NETRAAD

• podłączenie do sieci różnego typu
urządzeń diagnostycznych (CT, MRI,
CR), generujących obrazy w formacie
DICOM,
• archiwizowanie badań diagnostycznych
w formie cyfrowej,
• wykonywanie zaawansowanych
pomiarów medycznych za pomocą
przeglądarki obrazów DICOM,
• usprawnienie obiegu danych medycznych,
• zintegrowanie systemu CGM NETRAAD
poprzez standard HL 7 z innymi
systemami używanymi w placówkach,
w tym z systemem HIS – Infoclinica,
• wzrost jakości świadczonych usług
medycznych dzięki tworzeniu
i dostępowi lekarzy do elektronicznego
rekordu medycznego pacjenta.

• automatyczną archiwizację wyników badań
obrazowych,
• wykonywanie specjalistycznych pomiarów
obrazów diagnostycznych,
• łatwe zarządzanie informacjami i obrazami
diagnostycznymi,
• tworzenie kompletnej dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej karty
pacjenta,
• archiwizowanie danych, ich przetwarzanie,
przesyłanie, udostępnianie – z dowolnego
miejsca w szpitalu,
• przepływ informacji medycznych pomiędzy
systemami informatycznymi, dzięki
integracji poprzez standard HL7.

Opis projektu:
W ramach kontraktu CGM Polska dostarczyła system CGM NETRAAD PACS oraz przeglądarkę obrazów diagnostycznych DIAGRAAD do 9
szpitali publicznych w obwodzie tulskim. Do systemu podłączono 18 różnego typu urządzeń medycznych generujących obrazy w formacie
DICOM z możliwością archiwizowania badań obrazowych z kilkunastu pracowni diagnostycznych w jednym centralnym archiwum.
System CGM NETRAAD PACS został w pełni zintegrowany z systemem szpitalnym Infoclinica, który dotychczas funkcjonował w placówkach.
Integracja pozwoliła na pełną wymianę danych pomiędzy wszystkimi obszarami w poliklinikach oraz automatyczne uzupełnienie elektronicznego
rekordu pacjenta.
Lekarze pracujący na różnych oddziałach otrzymali dostęp do wszystkich danych zarchiwizowanych w systemie, uzyskując jednocześnie
możliwość prowadzenia diagnostyki na nieosiągalnym dotąd poziomie.

Słowacja

Centralny Szpital Wojskowy w Ružomberok
Wdrożenie systemu CGM NETRAAD w Centralnym Szpitalu Wojskowym Ružomberok to pierwszy projekt CGM
Polska zrealizowany na terenie Słowacji. System przyczynił się do kompleksowej cyfryzacji pracowni diagnostycz‑
nych i wpłynął na pełną automatyzację pracy.

CGM NETRAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Centralny Szpital Wojskowy Ružomberok
zajmuje ważną pozycję w sieci wojskowych
zakładów opieki zdrowotnej. Jest
to największy szpital wojskowy na Słowacji
należący do organizacji budżetowej
Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki
Słowackiej. Szpital świadczy usługi
medyczne na poziomie regionalnym
oraz krajowym dla wszystkich obywateli
wojskowych i cywilnych. Placówka oferuje
ponad 20 specjalizacji medycznych, posiada
400 łóżek, rozproszonych w 5 oddzielnych
budynkach.

• cyfryzacja pracowni diagnostycznych,

• dostęp do specjalistycznych narzędzi
pomiarowych umożliwiających wykonanie
szczegółowej diagnozy badań obrazowych,

400 łóżek
4 urządzenia diagnostyczne

• archiwizacja badań obrazowych
ze wszystkich jednostek w centralnym
archiwum PACS,
• dostęp do badań na terenie całego
szpitala,
• dostęp do specjalistycznej przeglądarki
obrazów diagnostycznych w formacie
DICOM,
• integracja z system RIS/HIS,
• automatyczne uzupełnianie
elektronicznego rekordu pacjenta
o dane diagnostyczne,
• optymalizacja kosztów generowanych
przez pracownie.

• automatyczna archiwizacja wyników badań
obrazowych w formacie DICOM,
• zintegrowanie danych medycznych
z zakresu diagnostyki z funkcjonującym
w placówce system HIS i RIS,
• dystrybucja obrazów diagnostycznych
w dowolnym miejscu podłączonym
do sieci,
• łatwe zarządzanie informacjami i obrazami
diagnostycznymi,
• tworzenie kompletnej dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej
karty pacjenta,
• optymalizacja kosztów generowanych
przez pracownie diagnostyczne.

Opis projektu:
W 2010 roku CGM Polska zrealizowała pierwszy projekt wdrożeniowy na Słowacji, obejmujący cyfryzację wszystkich pracowni diagnostycznych
w placówce.
Zainstalowany system CGM NETRAAD archiwizuje obrazy diagnostyczne w formacie DICOM i udostępnia do dalszych prac klinicystów. Ich
szczegółową analizę umożliwia moduł CGM DIAGRAAD, który udostępnia szereg specjalistycznych narzędzi potrzebnych do wykonywania
pomiarów medycznych. Badania wraz z ich opisami można teraz swobodnie przeglądać we wszystkich miejscach podłączonych do sieci szpitala.
Pełna integracja systemu CGM NETRAAD ze szpitalnym system informatycznym (HIS) Clinicom oraz system do zarządzania zakładem radiologii
(RIS) S4M Radiology umożliwia płynny przepływ wszystkich informacji medycznych w ramach elektronicznego rekordu pacjenta.

CASE STUDY

Słowacja

Szpital z Polikliniką w Topolczanach
Implementacja dwóch systemów informatycznych w placówce Topolczany to kolejny projekt realizowany przez
CGM Polska na Słowacji. Systemy CGM NETRAAD oraz CGM ENDORAAD w znaczący sposób wpłynęły na kom‑
fort pracy personelu, dzięki intuicyjnym i łatwym w obsłudze narzędziom oraz centralnemu archiwum PACS, które
zbiera obrazy ze wszystkich pracowni diagnostycznych i odpowiednio nimi zarządza.

CGM NETRAAD, CGM ENDORAAD
Profil działalności:

Cele projektu:

Korzyści:

Szpital w Topolczanach
to wielospecjalistyczna placówka o zasięgu
regionalnym z przyszpitalnym zespołem
poradni specjalistycznych. W skład szpitala
wchodzi 9 specjalistycznych oddziałów:
Anestezjologii i intensywnej terapii,
Ginekologii, Chirurgii, Rehabilitacji,
Neurologii, Ortopedii, Pediatrii, Chorób
wewnętrznych oraz Chirurgi urazowej.
Szpital świadczy opiekę zdrowotną
pacjentom z miejscowości Topolczany oraz
Banovce nad Bebravou.

• wyposażenie szpitala w zintegrowany
system informatyczny CGM NETRAAD
PACS umożliwiający archiwizację
obrazów diagnostycznych w formacie
DICOM i non- DICOM,

Programy CGM NETRAAD
i CGM ENDORAAD wdrożone w szpitalu
Topolczany zapewniają:

370 łóżek
630 pracowników
160 000 osób objętych
opieką medyczną

• umożliwienie dostępu do badań
diagnostycznych w różnych lokalizacjach
na terenie szpitala oraz poza nim,
• usprawnienie pracy specjalistów
poprzez dostarczenie łatwych
w obsłudze i intuicyjnych narzędzi
do wykonywania pomiarów obrazów
diagnostycznych,
• poprawa jakości usług medycznych
poprzez skrócenie czasu oczekiwania
na wyniki.

• archiwizowanie badań diagnostycznych
w formacie DICOM i non – DICOM
pochodzących ze wszystkich urządzeń
diagnostycznych w placówce,
• dostęp do centralnego archiwum,
obejmującego wszystkie pracownie
diagnostyczne,
• możliwość dystrybucji danych medycznych,
zarówno na terenie szpitala, jak i poza nim,
• rejestrowanie obrazów i sekwencji wideo
w trakcie badania,
• szybkie i łatwe kojarzenie obrazów
diagnostycznych z danymi pacjenta.

Opis projektu:
Pod koniec pierwszego kwartału 2013 roku CGM Polska wdrożyło w szpitalu Topolczany systemy – CGM NETRAAD oraz CGM ENDORAAD.
System CGM NETRAAD umożliwił pełną informatyzację wszystkich pracowni diagnostycznych znajdujących się w placówce. Użytkownicy uzyskali
szybki dostęp do wykonanych badań diagnostycznych oraz szereg narzędzi służących do wykonywania zaawansowanych pomiarów medycznych.
System umożliwia bowiem archiwizowanie obrazów ze wszystkich urządzeń diagnostycznych, które znajdują się w placówce oraz ich swobodną
dystrybucję poprzez przeglądarkę NETRAAD WEB.
Pracownie endoskopowe oraz USG zostały z kolei wyposażone w system CGM ENDORAAD, który umożliwia cyfrową rejestrację badań wideo
w formacie non – DICOM. Wszystkie wykonane badania są rejestrowane w systemie, następnie po zapisie w archiwum są udostępniane lekarzom
do opisu. Możliwość skorzystania z gotowych szablonów wyników badań znacznie skraca czas potrzebny do stworzenia dokumentacji medycznej
oraz wpływa na komfort pracy użytkowników systemu.

System CGM CLININET to rozwiązanie przeznaczone do obsługi szpitali, klinik, centrów medycznych,
przychodni i ambulatoriów. Umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi aspektami funkcjonowania placówek
medycznych. System udostępnia informacje o pacjentach za pomocą standardowej przeglądarki WWW.
Umożliwia tworzenie multimedialnego Elektronicznego Rekordu Pacjenta poprzez spójne gromadzenie
wszystkich danych medycznych pacjentów. Użytkownicy systemu otrzymują dostęp do danych klinicznych
pacjenta, przebiegu jego leczenia oraz diagnostycznych i terapeutycznych wyników badań. Zastosowanie
modułowej konstrukcji systemu umożliwia jego konfigurację i rozbudowę dostosowaną do potrzeb konkretnej
placówki medycznej.

CGM NETRAAD to zintegrowany systemem informatyczny służący do kompleksowej informatyzacji zakładów
i pracowni diagnostyki obrazowej. System umożliwia zarządzanie informacjami oraz cyfrowymi obrazami
diagnostycznymi,
ich archiwizację oraz tworzenie kompletnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej karty pacjenta.
Nasze rozwiązanie usprawnia funkcjonowanie zakładu diagnostyki obrazowej, optymalizuje koszty i umożliwia
przejście na w pełni bezkliszową pracę. CGM NETRAAD pozwala na podłączenie wielu urządzeń oraz pracowni
diagnostycznych pracujących w obrębie szpitala, przychodni lub dużej sieci medycznej. Skalowalność systemu
umożliwia rozbudowę w zależności od potrzeb, bez konieczności modyfikacji i wdrażania dodatkowego
oprogramowania. CGM NETRAAD sprawdza się z powodzeniem zarówno w dużych, jak i mniejszych
placówkach.
Zakres funkcjonalny oraz liczba modułów zależy od oczekiwań klientów oraz indywidualnych potrzeb placówki.

CGM ENDORAAD to system przeznaczony do cyfrowej rejestracji, archiwizacji oraz diagnostyki badań wideo
(np. endoskopia, laparoskopia, USG, kolonoskopia, gastroskopia, sigmoidoskopia, ERCP, bronchoskopia, EUS).
Rejestrowane w trakcie badania obrazy oraz sekwencje wideo są zapisywane w odpowiednim archiwum
i udostępniane lekarzom do opisu. System obsługuje badania o wysokiej jakości zarówno w formacie
DICOM, jak i non‑DICOM. CGM ENDORAAD to system wielomodułowy, udostępnia szereg funkcjonalności
obejmujących pracę w gabinecie zabiegowym, archiwizację badań diagnostycznych oraz zarządzanie zakładem
diagnostyki. System pozwala użytkownikom tworzyć raporty (rejestrować obrazy oraz sekwencje wideo)
w „czasie rzeczywistym” w trakcie wykonywania badania. Po archiwizacji wszystkie obrazy oraz raporty można
przeglądać na oddziałach szpitalnych oraz w innych lokalizacjach za pośrednictwem dowolnej przeglądarki
internetowej.

CGM CWT – Centralny Węzeł Teleradiologiczny jest dostępną dla wszystkich platformą konsultacji
teleradiologicznych. Pozwala na szybkie przesyłanie i opisywanie badań radiologicznych 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.

CGM Optymalizator JGP to unikalna aplikacja umożliwiająca obliczanie wartości punktowych usług
medycznych, oraz sugerująca zmiany w kodowaniu zapewniające bardziej opłacalne dla placówki grupowania.
Narzędzie w pełni integruje się z systemem szpitalnym, uwzględnia umowę z NFZ lub innymi płatnikami oraz
umożliwia dostęp do danych statystycznych zebranych w systemie. Dostęp do aplikacji jest możliwy poprzez
standardową przeglądarkę WWW.

Pomagamy leczyć.
Każdego dnia.
CompuGroup Medical

jest jedną

z wiodących firm sektora eHealth na świecie. Dostarczamy
najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne do ponad
400 000 klientów z 40 krajów świata. Każdego dnia prawie
4200 pracowników CGM na całym świecie stawia czoła
nowym wyzwaniom z myślą o wspieraniu służby zdrowia
oraz lepszej organizacji pracy personelu medycznego.
Wszystko po to, by nasi Klienci mogli świadczyć najwyższej
jakości usługi opieki zdrowotnej oraz poświęcać swój cenny
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czas Pacjentom.

