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MEDICUS®, AMICUS®, 
PC DENT® a DENTIST+®

eParafa

Končím
spapírováním

Zdravotnickou dokumentaci vedu 
pouze v elektronické podobě.



Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti 
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte 
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových 
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy. 
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.

CGM. Komplexní péče.

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na 
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

e-mail: obchod.cz@cgm.com  
OBCHOD: 246 007 820

eParafa
ZDRAVOTNICKÁ 
DOKUMENTACE BEZ PAPÍRŮ

Baví mě, že ubylo papíru. Do papírových karet ukládám už jen laboratorní štítky nebo podepsaná 
prohlášení pacientů. Vše ostatní mám v počítači. Revizní lékaři to akceptují, mně ubylo práce s tiskem 
a zakládáním. Navíc ušetřím za papír, toner nebo nákup stále nových kartoték.

MUDr. Petra Žmolíková, Krnov

S rostoucím počtem pacientů roste i kartotéka a s ní i požadavek na prostor. Navíc roste 
i problém se skartací. Tím, že se všechno ukládá na disk počítače ve formátu PDF, je 
práce s dokumenty i jejich příprava pro kontrolu revizního lékaře mnohem efektivnější, 
protože si vše může jednoduše stáhnout. Navíc tím ušetřím za spotřební materiál, jako je 
papír nebo toner.

MUDr. Daniel Rychnovský, Boskovice

eParafa umožňuje vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě. Dokumenty 
v elektronické podobě lze opatřit podpisem lékaře s časovým razítkem a zobrazit v kartě pacienta. 
Práce s nimi je rychlá a přehledná, lze je snadno vyhledat, archivovat, elektronicky odeslat.

• Snižuje náklady na skladování a administrativu zdravotnických dokumentů
• Přidá více prostoru vaší ordinaci zrušením objemné kartotéky se šanony
• Průměrná roční úspora lékaře používajícího eParafu je cca 15 160 Kč 

(nejčastěji nepoužíváním toneru, papíru a kartotéky pro archivaci)
• Umožňuje rychlé vyhledávání ve zdravotnické dokumentaci
• Usnadňuje přípravu a kompletaci podkladů pro revizní kontroly
• Je vhodná pro autory klinických studií

Podle nezávislých právních rozborů splňuje řešení eParafa podmínky 
dané právními předpisy a umožňuje tím vedení zdravotní dokumentace 
pouze v elektronické podobě.
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