
Tworzenie dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej

System IC Pen

Wybrane placówki medyczne, które nam zaufały:



Zastosowanie w pełni elektronicznego nośnika danych i zagwarantowanie spełnienia
wymagań dla formy pisemnej możemy uzyskać poprzez wykorzystanie urządzeń
z odpowiednimi rodzajami ekranów.
System IC Pen współpracujący z tabletami oraz ekranami pacjenta umożliwia
całkowite odejście od drukowania formularzy i zgód medycznych.
Przy wykorzystaniu aktywnego rysika możliwe jest wypełniane zgód, formularzy,
kwestionariuszy czy ankiet na ekranie oraz złożenie własnoręcznego podpisu,
który będzie stanowił ważną prawnie formę potwierdzenia zgody wyrażonej przez
pacjentów.

Podpis pacjenta na tablecie i ekranie piórkowym
zintegrowany z systemem HIS

sale na szpitalnych oddziałach
gabinety zabiegowe
gabinety i sale rehabilitacyjne

Tablety

Największą przewagą urządzeń mobilnych oparty
o system Android, IOS oraz Windows jest możliwość
wykorzystania ich w dowolnym miejscu z dostępem
do szpitalnej sieci teleinformatycznej lub w oparciu
o zasięg sieci LTE. Urządzenia te znajdują
zastosowanie w sytuacjach, kiedy to pojawia się
potrzeba digitalizacji dokumentów w różnych
miejscach jak np.:



IC Skaner jest rozwiązaniem, które od początku było tworzone z myślą o potrzebach
placówek medycznych borykających się z koniecznością skanowania zewnętrznej
dokumentacji medycznej pacjentów oraz skanowaniem papierowego archiwum.

punktach rejestracji pacjentów
recepcjach
punktach planowanych przyjęć
izbach przyjęć

Ekrany pacjenta

Ekran pacjenta to stacjonarne urządzenie znajdujące zastosowanie w stałych punktach
obsługi pacjentów. Typowymi dokumentami podpisywanymi na ekranach są formularze
„pierwszego kontaktu” takie jak: klauzula RODO, upoważnienia do udzielania informacji
o stanie zdrowia i udostępniania dokumentacji medycznej, oświadczenia eWUŚ
i zgoda na pobyt w placówce i leczenie. Ich konstrukcja oraz sposób działania sprawia, 
że sprawdzają się one przede wszystkim w:

Skanowanie dokumentacji medycznej bezpośrednio
do systemu HIS

automatyczne rozpoznanie treści OCR (bez limitu)
nadawanie klas dokumentów
 zapis jedno lub wielstronicowego pdf-a
autoryzację skanowanych dokumentów i ich elektroniczny podpis

IC Skaner umożliwia:



Pisząc po papierze tworzymy jednocześnie cyfrowy oryginał dokumentu, który może
zostać automatycznie przyporządkowany do rekordu medycznego pacjenta
w systemie HIS. Składając swój podpis na papierowym dokumencie składamy
jednocześnie podpis biometryczny na dokumencie cyfrowym, co czyni go ważnym
prawnie. 

Długopis cyfrowy i cyfrowa dokumentacja medyczna
zintegrowana z systemami HIS

Korzyści z wykorzystania systemu IC Pen w placówce medycznej

efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy personelu medycznego

optymalizacja obiegu dokumentacji medycznej w placówce

zmniejszenie ilości dokumentacji medycznej podlegającej skanowaniu

System IC Pen dzięki szynie integracyjnej z systemami HIS dostarczanymi przez Asseco

Poland, CompuGroup Medical, Comarch Healthcare, Gabos Software, Kamsoft i Nexus

Polska może wykorzystywać różne urządzenia do tworzenia wewnętrznej dokumentacji

medycznej w postaci elektronicznej. Dzięki temu możliwe jest:

      i  przechowywaniu w papierowym archiwum

Nasz system jest zintegrowany z  wiodącymi dostawcami systemów HIS

Kontakt:
e-mail: kontakt@icsolutions.pl
tel.: +48 888 489 286
www.icpen.pl/medycyna

IC Solutions Sp. z o. o.
ul. Wołkowyska 19
61-132 Poznań
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