Informacja dotycząca bezpieczeństwa systemu
Oprogramowanie zostało zaimplementowane zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawa, między innymi w
Ustawie o ochronie danych osobowych, która określa podstawowe wymagania dla umowy o powierzenie przetwarzania
danych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która określa prawa pacjenta w zakresie dostępu do
dokumentacji medycznej, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, określającego wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej.
System spełnia najwyższe standardy ochrony przewidziane dla systemów informatycznych zgodne z zaleceniami OWASP
(Open Web Application Security Project). Chronimy zasoby przed atakami, utratą, kradzieżą i nielegalnym
rozpowszechnianiem danych. Meedy Doctors, zapewnia kontrolę dostępu, a także udostępnia mechanizmy archiwizacji
danych i ochrony przed ich utratą. System dostępny jest dla Klientów w trybie ciągłym 365/24/7. EDM jest również rozwijany
z myślą o bezpiecznej wymianie danych medycznych i integracji z systemami eWUŚ oraz z platformą P1. W rozwój
oprogramowania zaangażowane są przeszkolone osoby, doświadczone w implementowaniu systemów dla branży
ubezpieczeniowej i medycznej, dzięki czemu EDM jest rozwijany wg najlepszych standardów i na bieżąco dostosowywany do
wymagań narzucanych dostawcom oprogramowania.

Moduł/funkcja
Kierowanie do gabinetu dodatkowych pacjentów
[umawianie pacjentów komercyjnych, z rynku ubezpieczeń, w godzinach pracy gabinetu]
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Pojemność danych na serwerze
[przechowanie zabezpieczonych danych zgodnie z wymogami prawa w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych, informacji i dokumentacji medycznej]

Pacjenci
[kartoteka, wyszukiwanie, dokumentacja, załączniki, szablony dokumentów, zgody itp.]

Terminarze
[definiowanie kalendarza prywatnego i zawodowego do 7 gabinetów, wskazanie urlopu, reguł itp.]

Wizyty
[karta wizyty, edycja, zautomatyzowany słownik ICD 9/10, recepty, skierowania, epikryza itp.]

Generowania dokumentów
[definiowanie szablonów, wystawianie recept z możliwością wyboru leków z bazy leków itp.]

Słowniki
[słowniki medyczne ICD, specjalizacje, tytuły, kody oddziałów NFZ itp.]

Użytkownicy i uprawnienia
[definiowanie użytkowników i nadanie uprawnień np. rejestratorce, dezaktywacja dostępu, hasła itp.]

Wymiana danych w standardzie HL7
[wymiana danych pomiędzy systemami klasy EDM, laboratoriami i innymi systemami, raportowanie
wyników badań]

Moduł eWUŚ
[elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców]

Moduł Telekonferencji
[bezpieczny i nowoczesny kanał komunikacji lekarzy z pacjentami]

Rozliczenia z Podmiotami Zlecającymi
[automatyczne rozliczenia z Podmiotami zlecającymi dodatkowych pacjentów z systemu Meedy]

Rozliczenia komercyjne z pacjentami
[generowanie i drukowanie dokumentów księgowych - faktur]

Interakcje pomiędzy lekami
[Płatna baza leków zawierająca informacje o oddziaływaniach między substancjami czynnymi w lekach]

Bussiness Inteligence
[wizualizacja i analiza danych oraz graficzna prezentacja, grupowanie i ekstrakcja danych itp.]

e-Zwolnienia
[obsługa zleceń dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Pracodawcy]

Formularze specjalistyczne

Podmiot odpowiedzialny
SANEO S.A.
Tel.: +48 61 62 62 560 // fax: +48 61 872 92 67 // e-mail: office@meedy.pl
// Internet: www.meedy.pl // www.meedydoctors.pl
// Infolinia 801 772 636
Adres Korespondencyjny: ulica Składowa 5b; 61 -897 Poznań;
Niniejsza zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty
handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

