


Sprawdź naS. 
nic na tym nie traciSz a możeSz 
zySkać bardzo wiele.

Zamieniając program KSOP na system eZOZ  

gwarantujemy

• Przeniesienie pełnych danych rozliczeniowych  

   od 2007 roku

• Zapewnienie ciągłości rozliczania kontraktów z NFZ  

  również w przypadku korekty świadczeń z lat ubiegłych

• Przepisanie terminarza wizyt oraz pacjentów oczekują- 

  cych na realizację świadczeń

• Zachowanie ciągłości sprawozdań z list oczekujących 

• Migrację danych pacjentów, personelu, zleceniodawców, 

  umów z NFZ

bezpłatne przenieSienie danych  
i teStowanie programu ezoz  
obowiĄzkowe !!!

Zamieniając program KSOP na system eZOZ 

zySkujeSz

• Pełne przeniesienie danych bez konieczności opłacania 

  licencji za program KSOP w dowolnym momencie  

  (nie  musisz czekać do końca roku)

• Profesjonalne wdrożenie oraz szkolenia z zakresu  

  programu eZOZ

• Wsparcie techniczne oraz aktualizacje programu  

  w całym okresie użytkowania 

• Nowoczesny, intuicyjny i bardzo ergonomiczny  

  system do rozliczania świadczeń komercyjnych  

  i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

• Elektroniczną Dokumentację Medyczną w bardzo  

  szerokim zakresie specjalizacji

• Nowoczesne metody komunikacji z pacjentami.  

  

SZcZEgółOWych iNFOrMacji  
uDZiElaMy tElEFONicZNiE  
POD SPEcjalNyM NuMErEM tElEFONu 
68 470 72 77



SZaNOWNi PańStWO

W ostatnich dwóch tygodniach odebraliśmy wiele telefonów od świadczeniodawców poszukujących rozwiązań alternatywnych 

do programu KSOP.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie dostawy oprogramowania do ponad siedmiuset podmiotów leczni-

czych na terenie całego kraju a w szczególności znajomość zagadnienia migracji danych z innych systemów informatycznych 

pozwalamy sobie przedstawić kilka zagadnień, które są krytyczne z punktu widzenia osób odpowiadających za funkcjonowanie 

przychodni i które według nas są niezbędnym minimum aby zachować ciągłość rozliczeń z NFZ oraz znacząco zwiększyć komfort 

pracy.

przenieSienie danych z kSop.
Przenosimy dane z systemu KSOP w zakresie pozwalającym na kontynuację rozliczeń oraz prowadzenie pracy przychodni tylko  

w naszym oprogramowaniu bez konieczności opłacania licencji dla dwóch dostawców.

W szczególności problem dotyczy rozliczania i korygowania świadczeń z poprzednich okresów a także prowadzenia list oczekują-

cych (kolejki „PESEl’owe”) oraz organizacji pracy przychodni czyli terminarza zarejestrowanych wizyt. Po wykonaniu migracji da-

nych jedynym koniecznym do pracy programem jest eZOZ ponieważ znajdują się w nim wszystkie niezbędne dane pochodzące  

z KSOP. Dane przenosimy za darmo w dowolnym momencie roku rozliczeniowego.

Nasze doświadczenia w zakresie przenoszenia danych bazują na praktycznej migracji wykonanej w kilku podmiotach leczniczych  

o rożnych zakresach specjalizacji medycznych.

rozliczenia z nFz
Program eZOZ pozwala na gromadzenie danych metodami dedykowanych dla poszczególnych zakresów świadczeń tak aby mak-

symalnie uprościć czynności związane ze sprawozdawczością oraz ograniczyć czas poświęcany na ewidencjonowanie danych  

do minimum. Wprowadzenie wszystkich danych rozliczeniowych POZ zajmuje ok 5 sekund. Dedykowane metody rozliczeń zasto-

sowaliśmy dla wszystkich zakresów świadczeń, ponieważ zgoła odmienne dane ewidencjonowane są w POZ, stomatologii, aOS czy 

też rehabilitacji. Wprowadzanie danych w programie eZOZ jest łatwe, komfortowe i zajmuje bardzo mało czasu. ale to nie wszystko, 

ponieważ jedną z kluczowych funkcji pozwalających na wielogodzinne oszczędności czasu jest pobieranie informacji o weryfika-

cjach przeprowadzanych przez NFZ bez uruchamiania przeglądarki internetowej!

elektroniczna dokumentacja medyczna
jedną z największych zalet naszego oprogramowania jest część gabinetowa. Standardem opisu wizyty u konkurencji jest jedno 

okno z podstawowymi danymi (wywiad, badanie, zalecenia). Dla przychodni wielospecjalistycznych powyższe rozwiązanie jest 

wielce niezadowalające. innego rodzaju dane gromadzone są w gabinetach POZ, kardiologicznych, ginekologicznych, okulistycz-

nych, uSg. Dlatego w programie eZOZ udostępniliśmy 17 różnych okienek do wprowadzenia danych opisujących wizytę, od kla-

sycznego opisu POZ, poprzez kartę ciąży i badane kardiologiczne EchO, kończąc na badaniu okulistycznym z którego drukowane 

jest bezpośrednio wniosek na środki okularowe. Dedykowana dokumentacja dla poszczególnych dziedzin medycznych to podsta-

wa udanego wdrożenia nowego systemu informatycznego.



SyStem ewuŚ

Podstawową zaletą modułu rejestracja jest widok pozwalający na natychmiastową ocenę zajętości terminów w harmonogramie 

pracy wszystkich osób personelu w danej poradni a nie tylko pojedynczego lekarza. jeżeli dodamy do tego ładny graficzny in-

terfejs oraz możliwość uruchomienia rejestracji internetowej wizyt otrzymujemy narzędzie, które w znacznym stopniu poprawia 

organizację pracy personelu w rejestracji oraz komfort pracy personelu medycznego.

Dla mniej wymagających użytkowników udostępniliśmy moduł KuZ który po włożeniu karty elektronicznej natychmiast informuje 

o numerze kartoteki pacjenta, sprawdza jego status w systemie eWuŚ oraz pozawala wydrukować kupony i recepty. 

organizacja pracy przychodni

Dobrze funkcjonujący system eWuŚ to nie tylko bieżące sprawdzenie przychodzących na wizyty pacjentów ale również wykony-

wanie w szerokim zakresie sprawdzeń zbiorczych. Prawdziwy komfort zapewnia funkcja automatycznego wykonywania sprawdzeń 

eWuŚ w godzinach nocnych tak aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie przychodni w przypadku awarii łącza interneto-

wego. Olbrzymią zaleta naszego programu jest moduł dedykowany dla urządzeń mobilnych używanych na wizytach domowych.

Moduł rejestracji internetowej znacząco ogranicza czas poświęcany na ustalanie terminów wizyt pacjentów zarówno w ramach 

opieki POZ jaki specjalistycznej. Elastyczna konfiguracja systemu pozwala na dostosowanie szaty graficznej do strony internetowej 

świadczeniodawcy. W 2015 roku moduł rejestracji internetowej poszerzony zostanie o dodatkowe funkcje spełniające wymogi Mi-

nistra Zdrowia w zakresie internetowego przeglądania list oczekujących.

rejeStracja internetowa

Program eZOZ zapewnia dodatkowe możliwości w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji z pacjentami. Poza 

rejestracją internetową należą do nich miedzy innymi system powiadamiania o nadchodzących wizytach za pomocą komunika-

tów SMS oraz eMail (zarówno indywidulanie jak i zbiorczo). istnieje również możliwość tworzenia własnych wzorów pism, zgód, 

wydruków dokumentacji medycznej. jedną z podstawowych funkcji jest komunikacja z laboratoriami medycznymi w celu zlecania 

badań i otrzymywania wyników w postaci elektronicznej. Dla wymagających program eZOZ umożliwia import danych z systemów 

zewnętrznych za pomocą plików cSV, Excel, aPi.

bardzo przydatne Funkcje dodatkowe

cennik
Standardowy cennik oprogramowania eZOZ umieszczony został na naszej stronie internetowej. Miło nam poinformować że  

do końca 2014 roku przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjna polegającą na obniżeniu aktualnych cen o 20%. Dodatkowo 

zapewniamy usługi szkoleniowe, wdrożeniowe oraz wsparcie zdalne które negocjowane będą z każdym świadczeniodawcom  

indywidulanie.

podSumowujĄc
Olbrzymią zaletą naszego programu jest jego dynamiczny rozwój bazujący na uwagach zgłaszanych przez naszych klientów. 
W razie potrzeby gotowi jesteśmy udostępnić dane kontaktowe do świadczeniodawców którzy przeszli już ścieżkę migracyjną  
z programu KSOP do eZOZ i użytkują nasz program od dłuższego czasu.

jeżeli możecie Państwo poświęcić chwilkę czasu na obejrzenie prezentacji programu eZOZ, pozostajemy do dyspozycji.

         Pozdrawiamy i zapraszam do współpracy.



Szczegółowy zakreS przenoSzo-
nych danych
- dane personelu własnego
- dane osobowe pacjentów
- dane deklaracji POZ (złożonych oraz wycofanych)
- tytułu ubezpieczenia pacjentów
- sprawdzenia eWuŚ
- dane szkół dla medycyny szkolnej 
- weryfikacje deklaracji POZ 
- rozliczenie deklaracji POZ 
- wizyty
- rozliczenia
- szablony rozliczeniowe
- rachunki elektroniczne
- wystawione recepty
- terminarz wizyt
- skierowania 
- historia zdrowia i choroby
- listy oczekujących
- sesje terapeutyczne
- zleceniodawcy
- dane personelu zlecającego
- rozpoznania przypisane do pacjentów dla chorób  
  przewlekłych

dedykowana dokumentacja  
medyczna
• Opis ogólny wizyt POZ / specjalistycznej
• Ginekologia:
 - karta ciąży
- wizyta ciężarnej
- wizyta ginekologiczna
- badanie cytologiczne
- badanie piersi
• Okulistyka:
- badanie
- zabieg
• Kardiologia:
- EchO
- EXt
- hEKg
- hrr 
• Karta zabiegowa
• Chirurgia
• Urologia
• Badanie USG

• Badanie RTG



zewnętrzna dokumentacja  
medyczna

Recepty z lekami i bez leków

Zlecenia / skierowania

- Poradnia specjalistyczna

- leczenie szpitalne

- leczenie psychiatryczne

- informacja dla lekarza kierującego

- Badania laboratoryjne

- Pracownia diagnostyczna

- leczenie uzdrowiskowe

- Zabiegi fizjoterapeutyczne

- transport sanitarny w POZ

- Zlecenia dla pielęgniarki POZ

- Środki ortopedyczne i pomocnicze

- Badanie tK

- Badanie Mri

- cytologia

ZUS / KRUS

- Zaświadczenie N9

- Zaświadczenie N14

- Zaświadczenie Zla

- Zaświadczenie do prewencji rentowej

Zaświadczenia

- Ogólne

- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- ciąża

- Nauka

Zgłoszenia

- Zachorowania na gruźlicę

- Zachorowania na chorobę zakaźną

- Przemocy w rodzinie

inne

- Deklaracje POZ

- Oświadczenia pacjenta w zakresie dostępu  

  do dokumentacji medycznej

- Nadruki na koperty

- Wydruki własne



Sprawdzenia zbiorcze w SyStemie ewuŚ
Nieudane sprawdzenia – automatyczne uzupełnienie sprawdzeń w systemie eWuŚ w późnych godzinach wieczornych w celu 

uzupełnienia danych (np. awaria łącza internetowego)

wizyty – zbiorcze sprawdzenie w godzinach wczesno-porannych statusów ubezpieczenia wszystkich pacjentów którzy mają 

umówione wizyty najbliższym czasie.

Listy oczekujących – zbiorcze sprawdzenie w godzinach wczesno-porannych statusów ubezpieczenia wszystkich pacjentów 

wpisanych na listy oczekujących.

Sprawdzenia stałe – budowanie własnej listy pacjentów według dowolnych kryteriów dla których będzie odbywało się codzien-

ne sprawdzenie statusów ubezpieczenia w godzinach wczesno-porannych.

Deklaracje POZ - zbiorcze sprawdzenie w godzinach wczesno-porannych statusów ubezpieczenia wszystkich pacjentów posia-

dających deklaracje POZ.

Lista PESELI – import listy pacjentów z pliku Excel dla których będzie odbywało się codzienne sprawdzenie statusów ubezpiecze-

nia w godzinach wczesno-porannych.

dedykowane metody wprowadzania danych
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Profilaktyczne programy zdrowotne

Stomatologia

Rehabilitacja

- Porady lekarskie

- Fizjoterapia

- Oddział dzienny

Psychiatria

- Porady psychiatryczne/psychologiczne

- Oddział dzienny

Opieka długoterminowa

- Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Opieka paliatywno-hospicyjna

- Wentylacja mechaniczna

- Żywienie dojelitowe

- tlenoterapia




