- Vision Creates Value
Vision 5.5

Gastroenterology
קונטק ויז'ן מציעה מוצר תוכנה ייחודי למכוני גסטרו ,המאפשר:

קונטק ויז'ן היא חברה ישראלית
בעלת ניסיון ייחודי ורב שנים
במערכות טכנולוגיות רפואיות
לרבות מערכות מידע קליניות.
החברה פועלת בהצלחה רבה
בישראל ,בארה"ב ובאנגליה
במגוון מחלקות ומרפאות של
בתי החולים המובילים.

תיעוד קליני מיידי ,מובנה ,מלא ואיכותי לכל תהליכי הבדיקה והטיפול
שילוב מלא בפעילות הסיעודית והמנהלית של המכון ובית החולים
קיום מערכת מידע איכותית ,שליטה ובקרה ניהולית
גמישות מוחלטת בהתאמה לצרכים היחודיים של כל מכון והתמחות
תמיכה באיסוף חומר מולטימדיה לצורכי פרסום ודיון
הפקת דוחות סטטיסטיים על פעילות המכון
תמיכה במחקרים.
עלויות וזמני אספקה אטרקטיביים!
מודול "גסטרו" ב Vision -פועל מזה כשנה וחצי במכון למחלות דרכי העיכול והכבד בבית החולים
ע"ש סוראסקי בראשותו של פרופ' זמיר הלפרן .המערכת משמשת את המכון לכל צורכי התיעוד,
הדיווח וליצירת תיק ממוחשב למטופל הכולל בין היתר את כל ה בדיקות והטיפולים המתבצעים על ידי
הרופאים במכון לרבות לכידת תמונה ו/או וידאו .בתהליכים הבאים:
•

קליטת נתוני מטופל ישירות ממערכת נמ"ר.

•

שיבוץ מטופל למשאבי המכון )לרבות מיקום ,ורופא מטפל(

•

תיעוד מולטימדיה וקידוד ממצאים מפעולות ,EUS/US ,ERCP :בדיקת דרכי העיכול עליונות,
בדיקת דרכי העיכול התחתונות ,דפקוגרפיה ,וידאו קפסולה ,מעבדת תנועתיות .כל הפעולות
נעשות תוך כדי לכידת תמונות וקטעי וידאו נדרשים .המערכת מאפשרת לרופא לסמן בציור על
התמונות שנלכדו או על תרשים מוכן מראש.

•

דיווח מובנה מהיר במינימום הקלדה ,באמצעות עכבר או מסך מגע.

•

השוואה ודיווח קודים בין פעולה בהפניה לבין פעולה שבוצעה בפועל

•

בחירת תמונות לדיווח והפקת מסמכים מרשימים ,צבעוניים הכוללים תמונות ושדות מידע.

 ,Vision 5.5הוא מוצר תוכנה מודרני המהווה את הדור החדש לסדרת מוצרי ה EndoCom® -
הפועל בהצלחה ב 35-מדינות ברחבי העולם .המוצר פותח על סמך ניסיון של למעלה מ 15-שנה בתחום,
כמוצר תשתית גנרי המאפשר לכל מחלקה/מכון או התמחות לה גדיר את התהליכים הקליניים הרצויים
להם ו/או לשלב את בסיס הידע הקיים במערכת .בין מאפייניו הייחודיים:
•

מוצר מדף שמאחוריו עומדות עשרות שנות אדם בפיתוח ויישום קליני וטכנולוגי.

•

קישור פשוט וקל למכשור רפואי לצורך לכידת תמונה ,וידאו ,קול ונתונים.

•

מחוללים ייחודיים מבטיחים הגדרה מדויקת של התהליכים הקליניים של הצוות הרפואי על-ידי
מנהלי המערכת בארגון ,ברמת מסכים ,דוחות ,ועד השדה הבודד ללא כל רקע טכני.

•

מערכת פתוחה ומודרנית המאפשרת ממשק לכל מערכת מידע קיימת בבית החולים.

התקשר/י עוד היום לתיאום הדגמת המערכת אצלך במכון !
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