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Oszczędność czasu

2

Zgodność z obowiązującymi przepisami
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Mniej papieru

4

Łatwe i szybkie rozliczanie

Wprowadzone do systemu dane są "przedrukowywane" na
wszystkie zaświadczenia, karty badania, skierowania,
raporty, rachunki itp. Zaoszczędzisz czas na ręcznym ich
wypełnianiu.

Poprawność merytoryczna programu weryfikowana jest
przez specjalistów, m.in. konsultantów z Wojewódzkich
Ośrodków Medycyny Pracy.

Wydrukujesz i zarchiwizujesz wszystkie obowiązujące
dokumenty (z mocy przepisów) w medycynie pracy.

Wystarczy jedno kliknięcie na odpowiedni raport i dowiesz
się na jaką kwotę powinna zostać wystawiona faktura,
oczywiście w programie SoftMedica.
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1. Chcesz oszczędzić czas?
Dane pracownika i firmy wprowadzasz tylko
raz, program sam uzupełni kartę i powieli
dane.

2. Chcesz mieć pewność pełnej zgodności
z obowiązującymi przepisami?
Z naszego programu korzystają Wojewódzkie
Ośrodki Medycyny Pracy, nad programem
czuwają wybitni specjaliści z zakresu
medycyny pracy, to gwarantuje 100%
zgodność z przepisami.

3. Czy interesuje Cię łatwy dostęp do
archiwum?
Kolejna wizyta pacjenta nie wiąże się
z czasochłonnym poszukiwaniem papierowej
karty z poprzednich badań, teraz wystarczy
kilka kliknięć myszką.

4. Brakuje miejsca na gromadzenie dokumentacji? Zapchała się kolejna szafa?
W niedługim czasie będzie można skorzystać
z prowadzenia dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej (bez konieczności
przechowywania w formie papierowej).

5. Pragniesz pełnej kontroli nad
rozliczeniami z kontrahentami?
Program w prosty sposób sam zliczy wszystkie
badania wykonane w danym okresie i
wystawi rachunek. Nie przeoczysz żadnych
badań, unikniesz błędów w rozliczeniu.

6. Nie lubisz wypełniać statystycznych
druków sprawozdawczych?

Program sam wygeneruje druk
sprawozdania, Ty tylko naciśniesz przycisk
„drukuj”.
Te i wiele innych przydatnych w pracy
lekarza funkcji i możliwości, sprawią, że
prowadzenie dokumentacji stanie się
przyjemnością. Nasi Klienci nie wyobrażają
sobie powrotu do ręcznego trybu pracy!

SoftMedica Medycyna Pracy jest
programem komputerowym wspomagającym pracę jednostki medycyny pracy.
Softmedica sprawdza się zarówno
w jednoosobowych praktykach jak
i większych przychodniach (jedno lub wielooddziałowych) oraz sieciach medycznych.
System daje możliwość ewidencjonowania
i rozliczania badań:
• Profilaktycznych
• Sanitarno-epidemiologicznych
• Kierowców do prawa jazdy
• Kierowców transportu drogowego
• Ubiegających się o pozwolenie na broń
• Uczniów, studentów, uczestników kursów;
• Marynarzy;
• Sportowców;
• Strażaków.
Dzięki SoftMedice mamy możliwość
wydruku zaświadczeń, kart badań,
skierowań, itp. - wszystko zgodnie
z obowiązującymi ustawowo drukami.

Kim jesteśmy
Historia firmy SoftMedica sięga roku
2006, kiedy trójka zapaleńców stworzyła
mały program komputerowy
wspomagający pracę lekarza medycyny
pracy. Czołowe miejsce na rynku
oprogramowania zawdzięczamy
całkowitemu skupieniu się na medycynie
pracy. Dziś firma SoftMedica
Oprogramowanie Medyczne może
poszczycić się znacznym gronem
zadowolonych klientów w całym kraju jak
również dużymi wdrożeniami w
Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny
Pracy.
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