Teleporada to funkcja systemu AMMS umożliwiająca udzielanie pacjentom porad w sposób
zdalny, z wykorzystaniem komunikacji audiowizualnej. Zapewnia ona lekarzowi dostęp do
cyfrowej dokumentacji medycznej oraz danych kontaktowych pacjenta lub jego opiekuna.
Uruchomienie usługi w placówce ochrony zdrowia nie wymaga skomplikowanego wdrożenia,
natomiast pacjent nie musi mieć żadnego dodatkowego oprogramowania – wystarczy dostęp
do przeglądarki internetowej na telefonie lub komputerze.
Dzięki współpracy Asseco Poland S.A. z Operatorem Chmury Krajowej rozwiązanie udostępniane jest w formie usługi w Chmurze Krajowej, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
danych, jak również pozwala na dostęp do systemu z dowolnego miejsc.

asseco.pl

Korzyści.
•

Usprawnia procesy związane z możliwością

•

zdalnego udzielania porad i konsultacji.
•

zdalnych usług.

Zapewnia lekarzowi pełen dostęp do danych

•

•

•

Nie wymaga od pacjenta instalacji żadnego

pacjenta, jego historii leczenia i dokumentacji

oprogramowania, wystarczy dostęp do przeglądarki

medycznej w trakcie trwania połączenia audio-

internetowej na telefonie lub komputerze.

wideo.
•

Rozszerza zakres możliwości realizacji świadczenia

•

Nie wiąże się ze skomplikowanym wdrożeniem

Nie wymaga wprowadzania szczególnych zmian

i nakładami na złożoną infrastrukturę informatyczną

w procesach obsługi porad dla lekarza.

ze strony szpitala.

Umożliwia konwersacją audio-wideo pomiędzy

•

Zapewnia możliwość zdalnego połączenia

pacjentem a lekarzem.

z pacjentem z zapewnieniem bezpieczeństwa

Ułatwia kontakt i prowadzenie teleporad

prawnego przetwarzania danych osobowych

z opiekunem pacjenta.

zgodnie z RODO.

Podstawowa funkcjonalność.
•

Szybki dostęp do listy pacjentów oraz danych

•

kontaktowych pacjenta lub jego opiekuna.
•

•

•

Wysłanie na telefon lub e-mail pacjenta zaproszenia

Rejestracja procedury teleporady po potwierdzeniu
połączenia z pacjentem.

•

Zestawienie bezpiecznego połączenia audio-

do telekonwersacji audio-wideo.

wideo pomiędzy lekarzem i pacjentem – tylko

Potwierdzenie realizacji teleporady za pomocą

pacjent dostaje na wskazany numer telefonu lub

tradycyjnego połączenia telefonicznego.

e-mail jednorazowy link do wirtualnego pokoju

Zarządzanie przez lekarza wirtualnym pokojem,

telekonwersacji.

w którym przeprowadza rozmowę z pacjentem.
•

Możliwość włączania i wyłączania niezależnie
kanałów audio i wideo przez obie strony rozmowy.
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