
Ochrona zdrowia

Pakiet usług
dla ochrony zdrowia

Opieka nad pacjentem
Wykwalifikowany personel salowych i sanitariuszy pomaga kadrze 
medycznej w czynnościach przy pacjencie. Te usługi wspierają procesy 
lecznicze i stają się ich integralną częścią. Wspieramy profilaktykę 
zdrowotną oraz cykl poprawy i przywracania zdrowia. Pomagamy 
kompleksowo zarządzać usługami opieki nad pacjentem dzięki 
opracowanej aplikacji Optima Hospital, koordynującej kompleksowo 
usługami utrzymania higieny w szpitalu i opieki nad pacjentem. Aplikacja 
wspiera efektywną pracę i optymalne wykorzystanie zasobów personal-
nych. Umożliwia zespołowi szpitala wgląd w świadczone przez nas usługi 
na każdym etapie.
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Mycie i dezynfekcja powierzchni szpitalnych 
Dbamy o czystość i higienę zgodną z normami sanitarnymi oraz planem 
funkcjonowania placówki szpitalnej. Koncepcja usługi uwzględnia 
organizację pracy, szczegółowy plan higieny i dobór technologii sprzątania 
powierzchni z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

Wynajem, serwis i pranie pościeli i odzieży
Dostarczamy i wynajmujemy odzież dla pracowników medycznych 
i szpitalną bieliznę płaską. Świadczymy usługi prania, serwisowania, 
ewidencjonowania i znakowania. Dzięki temu placówka ma stały 
dostęp do sterylnej, spersonalizowanej odzieży i bielizny płaskiej.

Ochrona osób i mienia
Zapewniamy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. 
Prowadzimy monitoring obiektów, w tym monitoring wizyjny, co pozwala 
na szybką reakcję w razie wystąpienia niebezpieczeństwa. Kontrolujemy 
dostęp osób i pojazdów. Dajemy wsparcie w sytuacjach kryzysowych. 

Catering dla szpitali
Dostarczamy kompleksowe, innowacyjne rozwiązanie żywienia szpitalnego, 
które zapewniają najwyższą jakość posiłków przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technologii. Wykorzystujemy do tego autonomiczną platformę 
informatyczną IMFOOD, która udostępnia łatwe w użyciu narzędzia do 
zarządzania żywieniem w placówkach medycznych. Zapewniamy gotowe 
rozwiązania nadzorujące i kontrolujące wydatkowanie środków na żywienie.
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Serwis techniczny nieruchomości
Troszczymy się o niezawodne działanie wszelkich instalacji technicznych. 
Dobrze rozumiemy, że bieżący serwis techniczny obiektu oraz sprawność 
w usuwaniu usterek i awarii jest kluczowym elementem bezpieczeństwa 
pacjentów i podstawą dobrze funkcjonującego szpitala. Nasze pogotowie 
techniczne jest do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę.    

Outsourcing kadrowo-płacowy
Poprowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową opartą na wybranym 
systemie: SAP, Impuls lub Twoim własnym. Otrzymasz kompleksową 
obsługę od chwili zatrudnienia pracownika aż po wypłatę wynagrodzenia. 
Możesz liczyć na wdrożenie usług dodatkowych: e-teczka HR, portal 
pracowniczy, raportowanie, workflow urlopowy, infolinia pracownicza 
oraz planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Zarządzanie dokumentacją
Przejmujemy, zabezpieczamy i klasyfikujemy zbiory dokumentów. 
Prowadzimy kompleksową obsługę dokumentacji pacjentów: archiwizację, 
przechowywanie, digitalizację, brakownie i niszczenie. Oferujemy obsługę 
kancelaryjną oraz kompleksową digitalizację dokumentów z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii – w tym OCR.

Ubezpieczenia
Zwiększamy skuteczność ochrony ubezpieczeniowej, zmniejszając 
wrażliwość placówki medycznej na zdarzenia losowe. Wprowadzamy 
indywidualne rozwiązania prewencyjne, w tym szkolenia dla personelu. 
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Usługi księgowe
Terminowa, kompleksowa, bezpieczna i zdigitalizowana. Na taką obsługę 
księgową możesz liczyć. Otrzymasz rozliczenia należności, zobowiązań 
i środków trwałych oraz rozliczenia pracownicze. Możesz wybrać dogodny 
model obsługi – pełen outsourcing lub księgowość prowadzoną przez 
zespół dedykowany do obsługi Twoich procesów.  Każdy model to gwa-
rancja skorzystania ze specjalistycznej wiedzy, doradztwa i nowocze-
snych technologii, jak automatyzacja, robotyzacja czy OCR.

Efektywność energetyczna 
System Prognosis pełni rolę Wirtualnego Energetyka, który stale zarządza 
polityką energetyczną, weryfikuje i analizuje ponoszone koszty, wprowa-
dza korekty, nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym 
szpitala. Na bieżąco, w sposób zdalny, możesz monitorować wszystkie 
parametry zużycia energii i masz wgląd do całego profilu energetyczne-
go placówki.

Usługi IT 
Świadczymy szereg usług informatycznych w zakresie budowania, 
wdrażania i rozwoju rozwiązań informatycznych w placówkach medycz-
nych, takich jak chmura biznesowa, infrastruktura IT, usługi inżynierskie, 
helpdesk IT czy bezpieczeństwo IT. Nasza oferta obejmuje również szeroki 
wybór usług związanych z wdrażaniem rozwiązań wspierających działal-
ność organizacji, opartych o technologię SAP. Opracowujemy także apli-
kacje i systemy informatyczne wspierające zarządzanie oraz komunika-
cję zarówno wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczeniem. 
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Rozwój i sukces biznesu naszych klientów jest dla nas celem 
Menedżerowie szpitali nieustannie poszukują rozwiązań, które poprawiają wydajność ich placówki. Efektem 
tych działań jest skupienie się na podstawowej działalności, czyli leczeniu pacjentów, a tym samym 
zwiększeniu ich satysfakcji. Oczekując sukcesów oraz wymiernych efektów, należy zacząć od wyboru 
dostawcy usług, z którym będziemy budować przyszłość.

Tworzymy ofertę, poprzedzając ją dokładną analizą potrzeb. Działając od wielu lat w segmencie ochrony 
zdrowia, znamy Twoje oczekiwania i dysponujemy odpowiednim zapleczem technologicznym. Dzięki temu 
proponujemy tylko takie rozwiązania, które zapewniają mierzalne efekty naszej współpracy. Nowym 
wyzwaniem, zarówno dla dostawcy usług, jak i odbiorcy, jest gotowość do integrowania usług. W wyniku ich 
łączenia uzyskujemy efekt synergii. 

Z punktu widzenia efektywności i zarządzania placówkami medycznymi współdziałanie i współpraca 
ze stabilnym dostawcą usług to szansa na wypracowanie dodatkowych korzyści dla szpitali. 

Korzyści z outsourcingu
w ochronie zdrowia  
możliwość skupienia się na pracy z pacjentem

bezpieczeństwo ciągłości realizowanych usług 

dostęp do najnowszych technologii

sprawniejsze zarządzanie kapitałem

kontrola i usprawnianie procedur

Bezpłatny audyt 
outsourcingowy
definiowanie szans i ryzyk obecnego
      sposobu organizacji usług
rekomendowanie zmian w celu
      optymalizacji procesów
przedstawienie mocnych i słabych stron
      rozwiązań stosowanych w placówce
wskazanie korzyści z outsourcingu usług
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