Soluţia software completă
pentru serviciile de
Medicina Muncii

Securitatea datelor medicale şi personale
Servicii adaptate nevoilor angajatorilor
Suport şi service naţional

Partenerul de încredere al profesioniştilor din domeniul medical

Aplicaţia Pharmec Cabinet – Medicina Muncii este instrumentul software de
sprijin al profesioniştilor din domeniul medicinei muncii, pe care se bazează actul
medical şi certificarea stării de sănătate a angajaţilor. Programul oferă o imagine de
ansamblu asupra întregii activităţi desfăşurate, în deplină concordanţă cu toate
reglementările prevăzute de siguranţa şi disciplina în muncă, atât pentru angajator, cât şi pentru
angajat.
8 beneficii ale utilizării Pharmec – Medicina Muncii:
Securitatea datelor, prin sistemul de protecţie şi de confidenţialitate a informaţiilor
personale şi cu caracter medical.
Gestiunea corectă şi completă a unui număr nelimitat de dosare de medicina muncii.
Rapoarte complete despre serviciile acordate şi costurile per partener.
Monitorizarea permanentă a stării de sănătate a angajaţilor.
Uşurinţă în programarea pacienţilor
Mai mult timp disponibil, datorită folosirii de şabloane predefinite pentru introducerea
funcţiilor pe un anumit partener (angajator) sau a serviciilor specifice unei anumite funcţii
profesionale.
Actualizări permanente, în funcţie de legislaţia în vigoare.
Suport şi consultanţă online şi direct în cabinet, din partea reprezentanţilor Pharmec
specializaţi de pe întreg teritoriul ţării.
Cu ajutorul aplicaţiei Pharmec Medicina Muncii, medicul poate să ofere consiliere în
vederea prevenţiei bolilor legate de locul de muncă şi să le diagnosticheze la timp, să testeze
aptitudinea în muncă a angajaţilor, să identifice riscurile profesionale şi să reducă astfel
absenteismul la muncă.

Dosarul de medicina muncii cuprinde trei secţiuni principale:
Ruta profesională

Examenul clinic

Fişa de riscuri

Contactaţi reprezentantul Pharmec local pentru a afla informaţii despre
avantajele utilizării aplicaţiei de Medicina Muncii!

Funcţionalităţile Pharmec - Medicina Muncii:

1. Ofertare şi costuri aferente
Predefinirea unor şabloane de ofertare ce pot fi personalizate în funcţie de
partener (angajator).
Posibilitatea de a identifica costul efectiv al serviciilor oferite, calculate pe baza
datelor setate în aplicaţie, chiar înainte de introducerea unui nou partener (angajator) în
sistem.
Calcularea automată a ofertei – rapid, fără erori şi cu posibilitatea de a seta discounturi (pe funcţii profesionale sau pe anumite servicii acordate unei funcţii).
Rapoarte complete (cu costuri per parteneri, cu serviciile acordate, cu evidenţe privind
impactul pe care îl au anumite riscuri pentru anumite funcţii etc.), ce permit elaborarea de
recomandări către angajator, pe baza statisticilor extrase din propria bază de date.
2. Setare şi definire servicii
Posibilitatea definirii serviciilor pe intervale de timp.
Configurarea de structuri tip şablon predefinite (template-uri) pe baza cărora se
pot adăuga funcţii profesionale şi servicii.
Configurarea datelor specifice şi personalizarea uşoară a serviciilor .
Posibilitatea de setare a unei rute profesionale pentru pacienţi, cu istoricul
medical raportat la funcţia profesională sau la companie.
3. Automatizări şi notificări
Câmpuri precompletate, editabile, pentru uşurarea activităţii.
Alerte şi notificări automate privind controalele regulate şi revizuirea periodică a
dosarelor pacieţilor.
Automatizări pentru uşurarea utilizării aplicaţiei (încărcarea automată în listă a serviciilor
asociate unei anumite funcţii).
Opţiuni de tipărire – rapid şi segmentat (poate fi tipărită fiecare fişă în parte – fişa de
riscuri, dosarul de angajare, dosarul periodic, fişa de aptitudini).
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Pharmec - Medicina Muncii

Pharmec Healthcare Software are ca principal domeniu de activitate
dezvoltarea de soluţii informatice complete pentru zona de sănătate, fiind unul
dintre principalii furnizori de aplicaţii pentru industria farmaceutică şi medicală.
Compania face parte din grupul Cegedim, cu experienţă de peste 40 de ani în
domeniul informaţiilor medicale şi farmaceutice, respectând cele mai înalte
standarde de securitate.
Pharmec respectă în continuare rolul asumat de a eficientiza activitatea
farmaciştilor şi a medicilor din România, de aceea printre valorile care stau la
baza evoluţiei companiei se numără orientarea către client, profesionalismul,
inovaţia şi integritatea.
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