ŘEŠENÍ PRO ONKOLOGII –
SOUČÁST KLINICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
NAŠÍM CÍLEM JE
POMOCI ONKOLOGII
S ŘÍZENÍM KVALITY PÉČE

Produkt umožňuje strukturovaně zaznamenávat klinické údaje související s onkologickým onemocněním a léčbou a tyto údaje vyhodnocovat. Zároveň zajišťuje sběr a elektronické vykazování dat do Národního onkologického registru.
Do strukturovaných formulářů lze zadávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče, definovat
jejich vstupní a výstupní charakteristiky a rámcový plán léčby a popisovat fáze onemocnění.
Nedílnou součástí produktu jsou statistické výstupy, které zajišťují zvýšení informovanosti o onkologické péči a poskytují ucelený pohled na celý vývoj onemocnění a související léčbu.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
Intuitivní ovládání a komfortní vkládání dat
Podpora workflow, nastavení formulářů dle reálných procesů
Možnost následného rozšiřování a doplňování vkládaných dat a postupné zavádění dle
přání zdravotnického zařízení
Základní set sbíraných údajů lze rozšířit o specifické údaje související s danou diagnózou,
resp. typem onemocnění
Vyloučení duplicit při zadávání
Statistické výstupy zajišťují vyšší informovanost, podporují řízení onkologické péče
Produkt zajišťuje efektivitu vykazování do Národního onkologického registru
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STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 467 003 111, Fax: +420 467 003 119, e-mail: stapro@stapro.cz
www.stapro.cz

STAPRO s. r. o.
Držitel certiﬁkátu systému řízení kvality dle ISO 9001:2000
Pernštýnské
nám. 51, 530 02 Pardubice
a certiﬁkátu environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2004
tel.: +420 467 003 111, fax: +420 467 003 119, e-mail: stapro@stapro.cz
www.stapro.cz
Držitel certifikátu systému řízení kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO 14001,
bezpečnosti informací dle ISO 27001 a managementu služeb v IT dle ISO 20000-1.
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