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Informacja prasowa

Spółka Impulsy z GK ATM S.A. z sukcesem zakończyła 2009 rok
Należąca do grupy kapitałowej ATM Impulsy Sp. z o.o. zakończyła miniony rok licznymi
wdrożeniami produktu dedykowanego dla służby zdrowia — Medicus On-Line. Spółka ta drugi
rok z rzędu zdobyła za swój autorski produkt prestiżową europejską nagrodę EuroCertyfikat
2009.
Medicus On-Line jest systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie szpitalem
i przychodnią (zarówno publiczną, jak i prywatną). Umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji,
a na jej podstawie dokonywanie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oferowany przez
Impulsy Sp. z o.o. system łączy w sobie część administracyjną, medyczną (w tym laboratorium
analityczne) oraz diagnostykę obrazową. Jest zintegrowany z wszelkimi rozwiązaniami
wykorzystującymi kody kreskowe: kartami identyfikującymi pacjentów w przychodni, opaskami
na rękach pacjentów w szpitalu, dokumentami oznakowanymi kodami itp.)
Wdrożenie Medicus On-Line w ZOZ „Medical” w Puławach
W styczniu zakończyło się wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line (MOL)
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medical” w Puławach. System obsługuje część medyczną
przychodni, czyli rejestrację, kompletną dokumentację pacjenta, rozliczenia z NFZ oraz — co
jest nowością — został zintegrowany z plastikowymi kartami identyfikacyjnymi dla pacjentów.
Plastikowa karta zastępuje dokument tożsamości. Widnieje na niej imię, nazwisko, indywidualny
numer pacjenta i kod kreskowy. W rejestracji pacjent podaje kartę i rejestratorka po wczytaniu
kodu kreskowego ma natychmiastowy dostęp do danych pacjenta w systemie. W ten sposób
może trzema kliknięciami zapisać go na wizytę czy udzielić odpowiednich informacji. Takie
rozwiązanie przyspiesza pracę i skraca kolejki.
„Na początku wszyscy byli pełni obaw jak to będzie, kiedy zamiast tradycyjnej papierowej
dokumentacji zaczniemy wprowadzać wszystkie informacje o pacjentach do komputerów.
Szybko jednak okazało się, że można pracować w ten sposób i cały czas odkrywamy nowe
pozytywne strony informatyzacji” — powiedziała dr Elżbieta Gałczyńska-Czerniec, lekarz
rodzinny i kierownik ZOZ.
Kolejnym etapem unowocześnienia pracy przychodni będzie umożliwienie pacjentom
zapisywania się na wizyty i badania na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie
internetowej. Podobne rozwiązania funkcjonują z powodzeniem u innych klientów firmy Impulsy.

Liczne wdrożenia Medicus On-Line w całej Polsce
Wspomnianą usługę e-rejestracji wprowadzono z sukcesem w Wojewódzkim Szpitalu
w Koszalinie, umożliwiając pacjentom zapisanie się na wizytę do wybranego lekarza właśnie
z wykorzystaniem strony internetowej. Wszelkie informacje dotyczące zaplanowanej wizyty, np.
potwierdzenie czy zmiana jej terminu dokonana przez pacjenta, otrzymuje on zwrotnie pocztą
elektroniczną.
We wdrożeniu dokonanym przez Impulsy Sp. z o.o. w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki
w Mrągowie wykorzystana została opcja integracji z oznaczeniami kodami kreskowymi, które
wydrukowane są na każdym dokumencie generowanym z systemu i na opaskach na rękę dla
noworodków. Dzięki temu dostęp do danych pacjenta jest natychmiast po sczytaniu kodu
skanerem. Zastosowane rozwiązanie oszczędza czas pacjentów i personelu. Wdrożenie
systemu obejmuje kompleksowo pracę całego szpitala, w tym: oddziały, izbę przyjęć, SOR,
laboratorium, aptekę itd.
Ponadto w 2009 roku system Medicus On-Line został z powodzeniem wdrożony w kilku
placówkach medycznych w Warszawie, m.in. w prywatnych klinikach rehabilitacyjnych „Feniks
Medica” i „Etos”, w filii Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Grottgera w Warszawie oraz
w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku.
ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne
sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu,
szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi
telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy
telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego
i przemysłowego.
Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 10 podmiotów
z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch
głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania
aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.
Impulsy Sp. z o.o. od kilkunastu lat działa na polskim rynku usług informatycznych dla sektora medycznego.
Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem oraz opieką serwisową systemów teleinformatycznych dla
szpitali i przychodni, w szczególności autorskiego produktu Medicus On-Line, przeznaczonego do
kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi i gwarantującego skuteczne rozliczenia z NFZ.
Więcej informacj na: www.impulsy.pl.
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