
Papp György
Termékfejlesztési és üzemeltetési 

igazgató

GlobeNet Zrt.



GlobeNet Zrt.

2

 Cégadatok

 1995 óta vezető szerep az egészségügyi szoftver megoldások terén

 Több, mint 60 ügyfél 75 telephelyen, több, mint 65.000 elégedett felhasználó

 55 munkatárs

 Főbb tevékenységek

 egészségügyi információs rendszer

fejlesztése, bevezetése, forgalmazása

 Megoldások

 Kórházaknak, klinikáknak,

szakrendelőknek

 Gyógyszertáraknak, laboratóriumoknak

 Háziorvosoknak

 Egészségügyi vezetőknek
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Páciensek

• Miért kell nekem ilyen sok 
időt sorban állnom egy … 
időpontért?

• Nem igaz, hogy visszajövök 
a leletemért és már megint 
állhatok itt egy fél órát?!

• Nem hiszem el, hogy nem 
tudtak szólni időben, hogy 
a CT karbantartás alatt van 
és egy másik alkalommal 
kell jönnöm?!

• Hol van az A épület, 
hányadik emelet? Nem 
tudom hová kell mennem!
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 Online előjegyzési lehetőség, 

naptárbejegyzéssel

 Egészségügyi dokumentum letöltés

 Üzenetküldési lehetőség

 Interaktív térkép, a rendeléshez 

tartozó kiegészítő információkkal

PatientWorkS=
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A PatientWorkS kézzelfogható előnyei

 Natív mobilalkalmazás Windows és Android platformokra, mely bármely kórházi informatikai 

rendszerrel illeszthető

 … az intézmény számára

 A költség csökkenését eredményezheti… 

 Kevesebb humán erőforrás ráfordítás szükséges az előjegyzések kezeléséhez

 A leletek, zárójelentések letölthetők, nem szükséges nyomtatni

 Az előjegyzett időpontok lemondása egyszerű, ennek alkalmazása hatékonyabb erőforrás 

felhasználást eredményez

 A bevételek növelését segíti, hogy azzal hogy kiajánlhatóak akár személyre szabott fizetős 

szolgáltatások

 Az új szolgáltatások hatására a beteg elégedettsége javul, így az elköteleződése is

 … a páciens számára

 Bárhonnan kérhet előjegyzést, ez bekerül a HIS-en kívül a telefonjának a naptárjába is

 Letöltheti a dokumentumait, bárhol, bármikor, ezért nem kell fizikailag a kórházba mennie

 A kórház személyre szabott prevenciós értesítésekkel is képes szolgálni a pácienseket 

(üzenetek, pl. emlékeztetők)

 Az új szolgáltatások hatására az elégedettsége javul, rövidebb betegút
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Orvosok és Nővérek

• Remélem gyorsan ideér a 
nővérke a leletekkel. Pedig 
még a felhasználói nevem 
és jelszavam is megadtam 
Neki, hogy ki tudja 
nyomtatni…

• Miért kell nekem duplán 
adatokat rögzítenem?! 
Most írjak le mindent a 
lázlapra utána még vigyem 
is be a programba…

• Ezt a rengeteg ápolási 
dokumentációt is duplán 
kell tölteni…
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 Kórházi rendszerből online 

letölthető beteg dokumentáció 

(leletek)

 Eredmények grafikus elemzése

 Betegágy mellett gyors, könnyű 

adatrögzítés

 Gyógyszerezés elrendelés

 Vizsgálatkérés

 Ápolási lapok online kitöltése, 

ápolási tevékenységek 

rögzítése, élelmezések 

elrendelése

MobiWorkS=
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A MobiWorkS kézzelfogható előnyei

 Natív mobilalkalmazás Windows, Android és iOS platformokra , mely bármely kórházi informatikai 

rendszerrel illeszthető

 … az intézmény számára, az eLázlap teljes körű megvalósítása

 Döntéstámogatás, az orvos a beteg ágya mellett láthat minden releváns információt, 

hatékonysága javul

 Betegágy melletti elrendelések, amik a HIS-ben azonnali feladatként jelenhetnek meg, ez 

optimálisabb erőforrás kezelést jelent (nincs többé kockás füzet, elvégzetlen feladat)

 Orvosi dekurzus diktálással (nem kell írnia, csak diktálni, ebből feladat keletkezik, amit az 

adminisztrátor rögzít a HIS-be)

 Hang és képjegyzet készítése egyes ellátásokhoz a betegágy mellett (pl. a rezidens képzést 

segítheti)

 Duplikált adatrögzítés megszüntetése, papír és elektronikus (mely sokszor elmaradt) és ezáltal 

az adatok elektronikus lekérdezhetősége

 Az ápoló személyzet adminisztrációs terhei csökkenhetnek (egy helyen kell csak egy adatot 

rögzíteni, akár a betegágy mellett pl. hőmérséklet mérés, ami utána tetszőleges dokumentációkba 

beemelhető)
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 A fejlesztések célja az intézményi előnyök biztosítása

 A kórházi személyzet adminisztratív munkájának támogatása

 A kórházi pénzügyi eredmény javítása

 A beutaló partnerekkel való kapcsolat optimalizálása

 A páciensek elégedettség fokozása, támogatása

 Mobilitás (a XXI. század alapkövetelménye)

 Folyamatos fejlesztés és innováció mindegyik termék esetében

 eMedWorkS (partnerek és páciensek HIS-hez kapcsolása)

 PatientWorkS (páciensek HIS-hez kapcsolása)

 MobiWorkS (eLázlap és ápoló személyzet asszisztencia)

Mobil innováció az egészségügyben



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

További információ:
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www.globenet.hu


