Wide Medical Solution
- Medycyna Pracy
Medycyna pracy w Wide Medical Solution to rozwiązanie
dedykowane wszystkim jednostkom pełniącym role w służbie
medycyny pracy - od Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy
po szpitale i przychodnie świadczące usługi związane z jej
obsługą.
WMS POSIADA FUNKCJONALNOŚCI NIEZBĘDNE
DO OBSŁUGI PONIŻSZYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
MEDYCYNY PRACY:

wykonywanie kontroli podstawowych
jednostek służby medycyny pracy
i osób realizujących zadania tej służby
poza zakładami opieki zdrowotnej,
w zakresie i w sposób określony
w ustawie o służbie medycyny pracy;

ewidencja udzielanych świadczeń
zdrowotnych, w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie o służbie
medycyny pracy, niezbędnych do
prowadzenia specjalizacji z medycyny
pracy;

prowadzenie działalności
diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie chorób zawodowych;

gromadzenie, przechowywanie
i przetwarzanie informacji zawartych
w rejestrach, o których mowa w pkt. 8
Ustawy o służbie medycyny pracy, oraz
dokumentacji z kontroli jednostek
podstawowych służby medycyny pracy;

rozpatrywanie odwołań od orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy;
prowadzenie rejestrów zgłoszeń
podjęcia oraz zakończenia działalności
lekarza lub pielęgniarki oraz psychologa
w zakresie proﬁlaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracującymi;

przeprowadzanie badań i wydawanie
orzeczeń lekarskich określonych
w odrębnych przepisach;
udzielanie konsultacji podstawowym
jednostkom służby medycyny pracy;

Platforma obsługuje zadania związane z realizacją
procesów kontraktowanych przez NFZ lub zlecanych
przez innego płatnika, badania komercyjne prowadzone
przez jednostkę, udostępnia elektroniczne usługi
związane z obsługą pacjentów, a także w pełni wspiera
procesy dedykowane wojewódzkim ośrodkom medycyny
pracy takie jak:

Badania proﬁlaktyczne
pracowników,
Badania osób pracujących
w tropiku,
Badania osób pracujących
w narażeniu na
promieniowanie jonizujące,
Badania w związku
z podejrzeniem choroby
zawodowej,
Badania lekarskie
i psychologiczne kierowców,
Badania psychologiczne do
innych celów,
Badania na broń,

Badanie kandydatów na
stanowisko sędziego,
prokuratora itp.,
Badania detektywów,
Badania kwaliﬁkowanych
pracowników ochrony mienia,
Zabiegi rehabilitacyjne
i ﬁzykoterapeutyczne
w chorobach układu
kostno-mięśniowego
związanych ze sposobem
wykonywania pracy.

Badania proﬁlaktyczne
pracowników,
Licencje pracownika ochrony
ﬁzycznej I i II stopnia,
Badania pacjentów z programu
„AMIANTUS” ( osób
pracujących przy azbeście).

Badania lekarskie
i psychologiczne kierowców,
Badania kierowców,

WMS jako kompleksowe narzędzie
informatyczne złożone z pakietu modułów,
gwarantuje że raz wprowadzone do systemu
dane, zarówno medyczne jak i administracyjne,
automatycznie udostępniane są w całym
środowisku zgodnie z przydzielonymi
użytkownikom uprawnieniami co pozwoli
zaoszczędzić czas poprzez skrócenie
realizowanych procesów oraz usprawnić
prowadzone rozliczenia z płatnikiem.
www.gabos.pl

