Mobil megoldás
egészségügyi
intézményeknek
(HISMobile)

A T-Systems integrált egészségügyi informatikai rendszereket, EU-szabványoknak megfelelő, megbízható,
magas színvonalú informatikai megoldásokat és szolgáltatásokat nyújt hazai és külföldi ügyfelei számára.
A vállalat termék portfoliójának legfontosabb eleme: a saját fejlesztésű, webalapú e-MedSolution integrált
kórházi informatikai rendszer. A Magyar Telekom Csoport a hazai egészségügyi informatikai piacon ezen
üzleti informatikai rendszerrel vált elismertté és piacvezetővé.

Hatékonyabb egészségügyi ellátás
HISMobile-al mobil megoldás
egészségügyi intézményeknek
¦ Azonnal elérhető betegadatok az okostelefonon.
¦ Csatlakozik és együttműködik bármilyen HIS rendszerrel (HL7).
¦ Diktálást, képet és írott jegyzetet küld és feltölt a HIS rendszerbe.
A T-Systems egészségügyi portfóliójában az integrált kórházi rendszer
(e-MedSolution) és az intézményközi kommunikációs platform (HISCOM) majd a telemedicina szoftver (e-HealthConnect) kialakítása után
következett a HISMobile mobil alkalmazás kifejlesztése iOS és Android
platformra. A négy megoldás esetében pontosan megfigyelhető az
egészségügyi informatika jelenlegi központi kérdésének, az elektronikus betegrekordnak az egyre fejlettebb, mobil kezelése. A HISMobile szolgáltatás biztonságos csatornán keresztül, egy okostelefon
használatával teszi elérhetővé az orvos számára a kórházi informatikai
rendszerben tárolt betegadatokat, helytől és időponttól függetlenül. Felmérésünk szerint a HISMobile szolgáltatás 10%-al növeli az orvosok, és
20%-al növeli a nővérek munkájának a hatékonyságát!

Betegadatok biztonságban, bárhol
és bármikor: okostelefonon
HISMobile legfontosabb funkciói:
¦ Képes elérni és együttműködni többféle (bármilyen) HIS rendszerrel (HL7)
¦ A zonnal elérhetőek a betegadatok 3G/GSM vagy WiFi hálózaton
keresztül is
¦ Képes diktálást, képet és írott jegyzetet is küldeni és feltölteni
a HIS rendszerbe
¦ Biztonságos hálózati kommunikáció (https)
¦ iOS és Android platformon működik.
HISMobile tulajdonságai:
¦ Betegadatok lekérése HIS-ből az okosmobilra
¦ A zonnali vagy késleltetett működés - jegyzetküldés WiFi-s helyről
¦ Több munkahely-praxis is elérhető egy eszközről
¦ Vizsgálati (pl.: labor) eredmények és üzenetek küldése az okosmobilra online
¦ VIP betegek egygombos elérhetősége
¦ Keresés a betegek között: név / TAJ száma / esetszám alapján.
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