PRODUKTOVÝ LIST

ICZ AMIS*MIS
manažerský informační systém
pro řízení zdravotnických zařízení v kraji

region

Manažerský informační systém ICZ pro oblast zdravotnictví reaguje na
dlouhodobou potřebu managementu kraje mít k dispozici důležité údaje pro
zajištění maximálních příjmů zdravotnických zařízení kraje při minimalizaci
rizik případných ztrát, disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti
organizací a dále mít možnost srovnávat jednotlivá zdravotnická zařízení v
daném kraji anebo sledovat zdravotnická zařízení jako celek.

[ ZÁKLADEM JE STANDARDNÍ
ŘEŠENÍ ICZ AMIS*MIS]

[ ZAMĚŘENÍ
ICZ AMIS*MISregion ]

ICZ AMIS*MISregion je koncipován jako
nadstavbový modul využívající všech
vlastností a benefitů standardního
manažerského informačního systému
ICZ AMIS*MIS.
Vlastní řešení přebírá informace z
primárních implementací standardního
ICZ AMIS*MIS každého zdravotnického zařízení a pomocí sofistikovaných
pohledů umožňuje sledovat zdravotnická zařízení v kraji jako celek, anebo
porovnávat jednotlivá zařízení v kraji.

Oblasti, které mohou být součástí
systému ICZ AMIS*MISregion jsou
totožné jako moduly standardního
ICZ AMIS*MIS, tedy:
`` zdravotní péče
Pro sledování výkonnosti a
minimalizaci rizik ztrát a sankcí.

[ BILLINGOVÉ CENTRUM
KRAJE]
Integrovaný systém pro účtování
zdravotní péče přináší možnost využití
ICZ AMIS*MISregion jako zúčtovacího
centra kraje. V rámci billingového
centra je možné hromadně kontrolovat,
zpracovávat a účtovat zdravotní péči
pro všechny nemocnice kraje.
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`` ekonomika
Pro sledování nákladů z pohledu
struktury.
`` Activity based costing
Pro sledování jednicových nákladů a
přiřazení nákladů na proces péče.
`` DRG
Pro sledování výkonnosti a efektivity
z pohledu procesu péče.
`` Výnosy
Pro sledování výnosů podle aktuální
výkonnosti.
`` Preskripce
Pro sledování oblasti předepisování
léků
`` Logistika
Pro efektivní sledování logistických
procesů.

VLASTNOSTI A VÝHODY
`` Komplexní manažerský informační
systém pro řízení zdravotnických
zařízení v kraji jako celku
`` Zaměření zejména na oblasti, které
zásadně generují či spotřebovávají
zdroje
`` Souhrnný pohled na zdravotnická
zařízení v kraji jako celek
`` Porovnání jednotlivých zdravotnických
zařízení daného kraje
`` Možnost detailního zobrazení
jednotlivých zařízení
`` Anonymizace osobních údajů již při
předávání dat
`` Možnost využití řešení jako billingového
centra kraje
`` Možnost provozu v technologickém
centru kraje
`` Automatizace rutinních postupů
`` Intuitivní a ergonomické ovládání

`` Personalistika
Pro řízení lidských zdrojů.

`` Minimalizace licenčního zatížení

`` Kvalita
Pro sledování a řízení kvality
poskytované péče.

`` Možnost využití mobilních zařízení pro
práci s MIS

`` Rychlá a standardní implementace
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[ MOŽNOST PROVOZU ICZ AMIS*MISregion
V RÁMCI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA KRAJE]
ICZ AMIS*MISregion je funkčně připraven pro provoz v rámci
technologického centra kraje. Obsahuje zabezpečené komunikační
prostředí pro přenos dat ze zdravotnického zařízení do
technologického centra včetně nástrojů pro anonymizaci osobních
údajů obsažených v produkčních datech. V rámci technologického
centra může být samozřejmě provozován jak ICZ AMIS*MISregion,
tak MISy jednotlivých zdravotnických zařízení, jak je tomu např.
v Moravskoslezském kraji.

[ VYBRANÉ VLASTNOSTI STANDARDNÍHO
ICZ AMIS*MIS]
Nadstavbový modul ICZ AMIS*MISregion využívá mimo jiné těchto
vlastností a benefitů standardního ICZ AMIS*MIS:
`` důvěryhodná data
Základem je ověřený systém pro účtování zdravotní péče
AMIS*H, používaný v největších nemocnicích České republiky.
`` Metodické základy
Používáme vlastní ověřené metodiky a standardy pro
zpracování a kontrolu dat a výpočet ukazatelů.
`` Benchmarking
Součástí řešení je i benchmarking s jinými zařízeními stejného
typu.

`` Plánování
Ve všech oblastech podporujeme porovnání skutečnosti
s plánem.
`` Reporting a analýzy
Používáme špičkový produkt Oracle Business Intelligence.
`` Podpora IR DRG
Samozřejmou součástí řešení je zásadní podpora DRG.
`` Minimalizace nákladů na licence
Integrovaný nástroj automaticky rozesílá vybrané reporty tzv.
„pasivním uživatelům“.
`` Aktuálnost dat
Integrované webové služby pro vstup dat umožňují využívat
data stará i pouze půl dne.

[ VYBRANÉ REFERENCE
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ]
`` Nemocnice ve Frýdku-Místku
`` Nemocnice s poliklinikou Havířov
`` Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj
`` Nemocnice Třinec
`` Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
`` Slezská nemocnice v Opavě

  Koncept Manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS region

OBCHODNÍ KONTAKT
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
TEL.:
+420 222 271 111
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