
DŮVĚRA

pacient
lékař
CGM

bez čekárny

CGM LIFE eSERVICES
CGMesky
pro PC DOKTOR®, MEDICUS®, 
AMICUS®, PC DENT® a DENTIST+®

Jde to i

a telefonátů
S pacienty komunikujeme on-line. 
Kdykoliv a bezpečně.



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

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.

ELEKTRONICKÁ A SMS 
KOMUNIKACE PACIENT - LÉKAŘ

Já CGMesky miluji a nedám na ně dopustit! Nejsou nijak finančně náročné a pomáhají 
nám, protože pacientky nesledují, kdy mají přijít na preventivní prohlídku, takže se jim 
připomínáme sami. Zpravidla se pak do měsíce na prevenci objednají. To je strašně 
důležité nejen na gynekologii, ale i u dalších oborů.

MUDr. Miloš Debnár, gynekologie Šumperk, Libina

CGMesky nám usnadňují práci, znamenají pro nás rychlý kontakt s pacientem. 
Perfektní je, že se historie komunikace propisuje do karty pacienta, včetně data 
a času. Službu využíváme také jako připomínku, aby se pacientky objednaly na roční 
preventivní prohlídku.

MUDr. Roman Palušák, gynekologie, Mírová pod Kozákovem

CGM LIFE eSERVICES
• on-line objednání pacientů šetří čas lékaři
• zajišťují bezpečné doručování receptů, výsledků vyšetření, 

zdravotních zpráv a jiné dokumentace
• chrání všechna data vysokou mírou zabezpečení komunikace proti zneužití třetí osobou
• umožňují lékaři využít on-line komunikaci s pacienty

CGMesky
• připomínají již smluvené termíny návštěvy u lékaře
• upozorňují na preventivní prohlídky a fungují jako pozvánky
• umožňují pacientům odpovídat zpět lékaři
• jsou následně dostupné v historii komunikace s pacientem
• nabízí komfortní řešení pro hromadné odesílání informací a pozvánek

Ukažte se svým pacientům, přidejte svou ordinaci  
na mapu on-line komunikace!

CGMesky&

Největší výhodou v dnešní době je to, že tato elektronická komunikace je zabezpečená a tím chrání 
důvěrné informace. To považuji za základní podmínku této služby. Nespornou výhodou je také 
on-line objednávání – jak pro pacientky, které si kdykoli mohou samy vybrat optimální termín, ale 
také to znamená velké odlehčení sestrám od telefonických objednávek.

MUDr. Pavel Soviar, gynekologie, Uničov
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