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Atende Medica bezpłatnie udostępnia placówkom narzędzia do elektronicznej dokumentacji
1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna. Może być to
dużym wyzwaniem dla znaczącej części placówek i lekarzy, które nie mają jeszcze odpowiednich narzędzi ani zaplecza IT. Tymczasem z końcem października Atende Medica z Grupy
Atende poinformowała o udostępnieniu bezpłatnego oprogramowania, które pozwoli placówkom medycznym spełnić nowe wymogi dotyczące wystawiania elektronicznej dokumentacji. Ankieta rejestracyjna dostępna jest na https://cloudimed.pl/
Atende Medica udostępnia bezpłatnie każdemu podmiotowi leczniczemu, praktykującemu lekarzowi czy
pielęgniarce aplikację chmurową, która umożliwia wygenerowanie sześciu elektronicznych dokumentów,
obowiązkowych bądź funkcjonujących na przełomie 2018/2019. W ramach tej usługi, każdy ze wspomnianych typów dokumentów będzie generowany w odpowiednim formacie (HL7 CDA/XML) oraz przesyłany
przez Atende Medica w odpowiednie miejsce (P1, ZUS), a także przechowany przez okres ważności (zwykle 5 lat) w repozytorium, całkowicie bezpłatnie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, od 2019 roku będzie obowiązywała elektroniczna dokumentacja
medyczna (EDM). Trzy dokumenty – karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do
szpitala oraz informacja specjalisty dla lekarza kierującego – będą od 1 stycznia wystawiane już wyłącznie
w formie elektronicznej. Za dwa lub trzy lata obowiązkowe staną się e-zwolnienia lekarskie, elektroniczne
recepty i skierowania.
E-dokumenty ułatwią życie zarówno pacjentom, jak i placówkom ochrony zdrowia. W przypadku e-recepty, pacjent będzie mógł mieć dostęp do dokumentu w każdej chwili, ściągając go z centralnej platformy.
Przykładowo, wnuczek będzie mógł wykupić leki dla swojej babci bez fizycznego przekazywania sobie recepty. Podobnie z e-skierowaniem. Dzisiaj pacjent umawia się na wizytę do lekarza telefonicznie albo
przez e-rejestrację, a następnie ma tydzień na dostarczenie papierowego skierowania. W przypadku skierowań w wersji elektronicznej nie będzie już takiej konieczności – tłumaczy Tomasz Judycki, Wiceprezes
zarządu Atende Medica.
E-skierowanie będzie też dużym usprawnieniem dla placówek ochrony zdrowia, dlatego że wraz z nim pojawi się pełna informacja o danych demograficznych pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, adres.
- Wszystko to, co obecnie w przychodni czy w szpitalu wpisywane jest ręcznie do systemu z dowodu osobistego albo deklaracji pacjenta, będzie można jednym kliknięciem wczytać do systemu informatycznego.
Obecnie pacjenci zwykle muszą przyjść 10 minut wcześniej, aby założyć kartę pacjenta i zarejestrować
wszystkie dane. Dzięki e-skierowaniom ten problem zniknie – mówi Tomasz Judycki.
W przypadku e-zwolnień (e-ZLA) główną zaletą będzie usprawnienie przepływu dokumentacji pomiędzy
pracownikiem, przedsiębiorstwem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienia lekarskiego nie trzeba
dostarczać do zakładu pracy, jeżeli zostało wystawione w formie elektronicznej. To ułatwienie np. dla chorych pacjentów, którzy leczą się w domu i nie mają możliwości dostarczenia do pracy papierowego zwolnienia.

– Zależy nam, żeby EDM w Polsce wreszcie ruszył i żebyśmy nie odsuwali
tego procesu dalej w czasie. Jednak wszystkie placówki powinny być wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i móc faktycznie produkować dokumenty elektroniczne. Ufamy, że uda się to wdrożyć, ponieważ
dostarczane przez nas rozwiązanie wymaga jedynie dostępu do internetu i dowolnej przeglądarki. Każdy
lekarz, który ma smartfona, może zacząć używać tego oprogramowania praktycznie od dzisiaj. Zachęcamy
do sprawdzenia naszej aplikacji na https://cloudimed.pl/ – dodaje wiceprezes zarządu Atende Medica.

