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Soluţii software şi servicii IT
pentru specialiştii în sănătate
Pharmec Healthcare Software asigură
managementul informatic performant al
sistemelor de îngrijire a sănătăţii: peste
5.500 de cabinete şi clinici medicale, de
farmacii şi lanţuri de farmacii utilizează
aplicaţiile Pharmec în toate judeţele ţării. În
cei peste 15 ani de activitate, compania a
devenit lider al soluţiilor informatice pe zona
de healthcare şi continuă să îşi asume un rol
activ în informatizarea sănătăţii din România.

Aplicaţiile informatice Pharmec
Pharmec pentru farmacii şi lanţuri de farmacii –
soluţie completă de gestiune informatică a tuturor activităţilor
din farmacie, cu peste 3.000 de utilizatori la nivelul întregii
ţări. Lansată în anul 1998, aplicaţia a devenit lider de piaţă în
industria de software farmaceutic din România.
Pharmec pentru cabinete şi clinici medicale – cea mai
folosită soluţie software dedicată medicilor de familie şi
medicilor specialişti, cu peste 2.500 de utilizatori care-i
apreciază funcţionalităţile complete, corectitudinea raportărilor
şi gestiunea corectă a tuturor datelor.

Servicii de training şi consultanţă
Pharmec Expert Training – cursuri de instruire susţinute de
consultanţi Pharmec cu experienţă, specializate pe gestiunea
informatică a cabinetului medical şi a farmaciei, adaptate în
funcţie de schimbările din mediul legislativ, de noutăţile din
industria de healthcare şi de solicitările participanţilor.

Echipamente şi servicii IT complete
Pharmec oferă, prin intermediul reprezentanţilor săi, o gamă
completă de echipamente hardware şi fiscale necesare în
activitatea farmaceutică şi medicală, alături de avantaje
deosebite: costuri minime de achiziţie şi utilizare; produse
acreditate de calitate; mentenanţă, suport şi service la nivel
naţional, prin intermediul consultanţilor specializaţi.

De ce Pharmec?
Experienţă de 15 ani pe piaţa de soluţii software
pentru medici şi farmacişti
Soluţii acreditate CNAS şi compatibile SIUI
Acoperire naţională, printr-o reţea de 16 parteneri
ce formează reţeaua teritorială Pharmec
Peste 100 de consultanţi naţionali ce activează în
toate judeţele ţării
Actualizări permanente ale aplicaţiilor, conform
normelor CNAS în vigoare
Suport tehnic disponibil telefonic, prin email şi
conectare la distanţă
Service şi mentenanţă aplicaţii software şi
echipamente hardware

Soluţiile Pharmec de informare şi
promovare
Pharmec eLearning - Platformă online de cursuri de
specialitate şi training-uri organizate de specialişti în domeniul
medical-farmaceutic. Soluţia este accesibilă din interfaţa de
lucru a aplicaţiilor Pharmec şi este disponibilă în mod gratuit
tuturor utilizatorilor.
Pharmec News – Canal de ºtiri ºi sondaje de opinie al
aplicaþiei Pharmec, accesibil în peste 2.400 de farmacii ºi peste
2.000 de cabinete medicale. Platforma permite utilizatorilor din
toată þara să acceseze ºtiri actualizate zilnic, direct în interfaþa
de lucru. De la lansarea canalului au fost difuzate peste 11.000
de ºtiri de interes pentru specialiºtii în domeniul sănătăþii.
Farm.ro – Instrument online pentru promovarea produselor
farmaceutice şi a serviciilor medicale. Sistemul este gratuit
pentru utilizatorii Pharmec cărora le oferă controlul asupra
informaţiilor de interes general afişate în portal.
Ghidcabinet.ro – Portal de ştiri şi informaţii de interes din
domeniul medical-farmaceutic, cu peste 10.500 vizitatori unici
pe lună, câştigător al premiului ”Cel mai activ site pentru
medici”, decernat de juriul Galei Medica 2013.
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Pharmec pentru cabinete şi clinici medicale
Aplicaţia Pharmec asigură un control sporit în cabinet, siguranţă în activitatea zilnică, creşterea veniturilor
cabinetului ºi mai mult timp în favoarea pacienţilor. Datorită funcţionalităţilor sale multiple, medicii utilizatori obţin
beneficii deosebite în activitate:
Raportări întotdeauna corecte, actualizate
în funcţie de formatul CNAS;
Prescrierea simplă a reţetelor electronice în
regim online şi offline;
Gestiunea corectă a pacienţilor şi a întregii
activităţi informatice din cabinet;
Importul datelor din orice alt program
software;
Scăderea timpului de operare prin rapoarte
complete despre mişcarea pacienţilor şi despre
serviciile acordate;

Opţiuni de verificare şi corectare a erorilor,
precum şi avertizări pentru evitarea acestora;
Informaţii actualizate permanent, conform
normelor CNAS în vigoare;
Securitatea datelor despre pacienţi şi
afecţiuni, prin sistemul de chei de protecţie şi de
confidenţialitate a informaţiilor personale;
Suport şi consultanţă online, telefonic şi direct
în cabinetul medical, asigurat de consultanţi
Pharmec specializaţi de pe întreg teritoriul ţării.

Pachetul Pharmec include:
Instalarea programului pe calculatoarele din
cabinet
Instruire la instalare
Manual de utilizare
Suport online şi telefonic prin Call Center
Sprijin IT profesionist (diagnostic, consultanţă,
mentenanţă şi service) în achiziţia şi funcţionarea
echipamentelor hardware necesare în cabinet.

Aplicaţia Pharmec este ideală pentru orice tip
de cabinet medical: CMI, ambulatoriu de
specialitate sau clinică medicală, indiferent
dacă funcţionează în contract cu CNAS sau în
sistem privat, întrucât este configurabilă în
funcţie de specificul fiecăruia.

Contactaţi reprezentantul Pharmec local pentru a afla informaţii despre pachetul complet Pharmec pentru cabinet sau farmacie.
Pharmec Healthcare Software T: 021 314 14 26 E: office@pharmec.ro W: www.pharmec.ro F: www.facebook.com/Pharmec.ro

