МедКапіталГруп
Спецпропозиції для державних і комунальних медзакладів:
супровід при впровадженні медичної інформаційної системи (МІС).
ДЕТАЛЬНІШЕ

Упровадження медичної інформаційної системи (МІС) в рамках реформи
охорони здоров’я - організаційно досить складний і тривалий процес. Керівник
медзакладу повинен вирішити багато питань:
Як вибрати МІС серед тих десятків варіантів, що нині представлені на
ринку і підключені до електронної платформи Національної Служби Здоров’я
України (НСЗУ)?
Як правильно сформувати технічне завдання для розробників?
Як досягнути лояльності персоналу, змінити звичні способи роботи? Як
організаційно побудувати процес впровадження МІС?
Як використовувати нову МІС для ефективного управління клінікою?
Як уникнути хаотичної інтеграції МІС, ризику демотивації персоналу та
ігнорування співробітниками нових умов праці.

Упровадження МІС потребує не тільки забезпечення ресурсами
(комп’ютеризація, доступ до Інтернету, укладення договору з провайдером
МІС), а й суттєвої реорганізації робочих процесів.

РЕІНЖИНІРИНГ ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ
КОМУНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ:
медзаклад на новий рівень развитку.

ДЕРЖАВНОГО чи
ваш шанс вивести

Компанія «МедКапіталГруп – системний консалтинг в медицині» пропонує
комплексні рішення для державних і комунальних медзакладів:
•

сприяємо у виборі Медичної інформаційної системи;

•
допомагаємо у постановці технічного завдання для адаптації МІС під
потреби вашого закладу;
•
реорганізуємо разом з вами процеси підпорядкованого медзакладу задля
оптимального використання МІС;
•
надаємо підтримку лінійному персоналу та управлінцям у період
впровадження МІС.

Ми допоможемо Вам:
•
провести фінансово-економічний, кадровий, юридичний, інформаційний,
адміністративний, маркетинговий аудит медзакладу;
•
віднайти можливості економії ресурсів, побудувати систему планування і
розробки бюджету;
•
виявити основні фактори зростання вашої організації, відпрацювати
стратегію позиціювання;
•
структурувати всі робочі процеси вашого медзакладу, оцінити маршрути
пацієнтів і взаємозв’язок різних підрозділів;
•
запровадити клієнтський сервіс;
•
сформувати технічне завдання на розробку звітів, необхідних саме для
вашої клініки,
…та багато іншого…
До роботи можуть залучатися:
•
Спеціаліст з питань фінансового, бухгалтерського і податкового обліку в
медицині;
•
Спеціаліст з питань організації кол-центрів та рецепцій у медичних
закладах;
•
Спеціаліст з питань санепідрежиму, організації системи «Склад» та
організації роботи медсестер;
•
Спеціаліст з
медичних закладів;

питань

інформаційного

забезпечення

(IT-технології)

•

Спеціаліст з питань юридичного супроводу медичних процесів;

•

Спеціаліст з питань організації експлуатації медичного обладнання,

тощо.

Усі члени команди «МедКапіталГруп – системний консалтинг в медицині»
мають релевантний досвід і високу кваліфікацію, що повністю відповідають
найактуальнішим запитам медичної реформи.
Люб’язно запрошуємо обговорити умови і порядок співробітництва:+38 068 730
66 40
info@medcapitalgroup.com.ua

