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ASISTENT PL
pro PC DOKTOR® a MEDICUS®

Pomocník,
na kterého se můžu
spolehnout
v péči o pacienty s diabetem II. typu
a s hypertenzí

pacient
lékař
CGM

DŮVĚRA

ASISTENT PL pomáhá lékaři, aby nezapomněl na pravidelná vyšetření. Zároveň ho upomíná, co má
v rámci náplně dispenzární prohlídky zkontrolovat. Její součástí jsou také laboratorní vyšetření, která
musejí být provedena minimálně jednou ročně. ASISTENT PL navíc usnadní pravidelnost kontrol.
Pokud pacient nepřijde do tří měsíců po poslední prohlídce, systém to lékaři oznámí. Zavedl jsem
jej, protože je uživatelsky jednoduchý a vstřícný a lze ho aplikovat na všechny typy pacientů.
MUDr. Igor Karen, SVL ČLS JEP

ASISTENT PL

JE OPOROU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI PŘI PÉČI
O PACIENTY S DIABETEM II. TYPU A S HYPERTENZÍ
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ASISTENT PL pomáhá praktickému lékaři dodržovat postupy doporučené SVL ČLS JEP a tím mu
přináší bonusové úhrady od zdravotních pojišťoven.
•
•
•
•
•
•

přináší efektivní a kvalitnější léčbu a péči o diabetiky II. typu a hypertoniky
pomáhá vyhledat potenciální pacienty vhodné pro dispenzarizaci napříč celou kartotékou
hlídá, zda jsou prohlídky u všech identifikovaných pacientů kompletní
navrhuje termín prohlídek u lékaře a upozorní, pokud objednaný pacient nedorazí
obsahuje všechny klíčové ukazatele pacientů přehledně na jednom místě
šetří čas i tím, že připraví roční statistické přehledy pro ÚZIS

Cena systému ASISTENT PL se může lékaři vrátit díky bonifikaci od
zdravotní pojišťovny již s jedním pacientem trpícím diabetem II. typu.

“Pacienti s hypertenzí by měli minimálně čtyřikrát ročně přijít na pravidelnou prohlídku
a jednou ročně na provedení krevních testů, ale i vyšetření moči, EKG křivky a dalších
fakultativních vyšetření v závislosti na jejich klinickém stavu, dle uvážení ošetřujícího,
většinou všeobecného praktického lékaře. Termíny těchto prohlídek včetně laboratorního
vyšetření připomíná lékaři ASISTENT PL od společnosti CGM, což přispívá k pravidelnosti
kontrol,” upřesňuje MUDr. Igor Karen.

CGM. Komplexní péče.
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.

MEDICUS

e-mail: obchod.cz@cgm.com
Tel.: +420 246 007 820

PC DOKTOR

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

