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Technológia a gyógyítás szolgálatában

Az EMMA alkalmazás a hazai egészségügy szokásrendjére, elvárásaira
épülő, Magyarországon fejlesztett integrált ágazati szoftver, melyben
magas színvonalú szakmai igényességgel egészíti ki egymást a klinikusi tudásbázisra épülő folyamatmenedzsment és az elvégzett gyógyító tevékenységek teljesítményének jelentése.

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA) az egészségügyi ágazat minden szervezeti és ellátó szintjéhez tartozó intézmény, praxis
számára teljes körű szolgáltatást nyújt.

Az alkalmazás tudásbázisa hozzájárul a gyorsabb helyzet- és állapotfelméréshez, a lehetséges gyógyító eljárások kiválasztásához, az eredmények kiértékeléséhez.

Az EMMA a gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedi, és megoldást jelent az adatok dinamikus, rugalmas és egységes tárolására –
akár a felhőalapú informatikai rendszerekben is.

Kezeli a diagnózis, a beavatkozás adatait, az onkológiai adatokat, a
műtéti események operatőri és aneszteziológiai adatait is.

A magyar piacon egyedülálló valódi háromrétegű technológia alkalmazásának köszönhetően költséghatékonyabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé válik a gyógyítás folyamata mind az egészségügyi szakdolgozók, mind a páciensek számára.

A döntéstámogatást erősíti, hogy a diagnózisokhoz szakmai leírásokat, kutatási eredményeket, képeket, ábrákat, irodalomjegyzéket lehet
párosítani. Ezzel a szakdolgozói képzés, az önképzés is teret nyer a napi
rendszerhasználatban.

Több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereink az EMMA
rendszert kifejezetten a hazai egészségügy sajátosságait figyelembe
véve fejlesztették ki.
Az integrált medikai rendszer tervezésénél, a funkcionalitás folyamatos bővítésénél nagy figyelmet fordítunk az egyszerű kezelhetőségre, a
finanszírozási és betegellátási folyamatokra, az adminisztrációs terhek
csökkentésére, az integrálhatóságra, valamint az intézményi és fenntartói partnerségre.
Meggyőződésünk, hogy az EMMA a klinikusi folyamat- és döntéstámogatási szolgáltatásaival, előremutató technológiai megoldásával új
távlatokat nyit az egészségügyi informatikában.
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Egyedülálló valódi
háromrétegű
technológia

Az elektronikus dokumentáció alkalmazásával lehetővé válik a kórlap
vezetése, az ápolás tervezése, regisztrálása, a dekurzus vezetése, a teljes adminisztráció elvégzése. A dokumentumkezelés a szakellátással
kapcsolatos adatok jogosultsághoz kötött, verziózott nyilvántartását
biztosítja.
Az EMMA Elektronikus Páciens Regisztere (EPR) ellátási eseményekhez
kötött orvosi és teljesítményinformációkat tartalmaz, dokumentációval együtt, időrendben, a páciens személyi adataival kiegészítve.
A klinikusi rendszer része az Orvosi kalkulátor funkció is, amely a nemzetközi szakmai gyakorlatban elismert score-rendszerek és kalkulátorok használatát biztosítja. A funkció támogatja a páciens pillanatnyi
állapotának felmérését, a prognózis felállítását. A kalkulátorok aktuális
értékei elmenthetőek, visszakereshetőek.
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EMMA mint
a magyar eHealth
nagykövete

Intelligens
egészségügyi
rendszer
határok nélkül

Világszerte egyre jobban elterjedő egészség- és állapotmegőrző
eszköz a telemedicina, mely jól szervezett, modern technológiával rendelkező medikai alkalmazásokra épül.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. elkötelezett
az egészségügyi folyamatok infokommunikációs eszközökkel
történő támogatásában, az intézményközi együttműködés megvalósításában, az ágazati adminisztráció minőségbiztosításában,
a hatékony döntéstámogatásban.

Az EMMA új távlatokat nyit hazánkban a gyógyítás IT oldali
támogatásában, az egészségmenedzsmentben:
feloldja az ellátórendszerek és az orvos-páciens kapcsolat földrajzi kötöttségét, és megteremti a lehetőséget a távdiagnosztikának és távfelügyeletnek is.

A cél érdekében:

A modern, egészségtudatos, de elöregedő társadalmak sokat nyerhetnek az infokommunikációs technológia (IKT) térhódításával.

•• Magas szintű infokommunikációs technológiai (IKT) kompetenciával aktívan részt vállalunk az e-egészségügy feladataiban.

Az EMMA esélyt jelent a távdiagnosztikus eljárások meghonosítására,
a páciensek életminőségének, biztonságérzetének javítására. A telemedicina megoldásaival támogatott prevenció, a távfelügyelet, a rizikófaktorok mielőbbi felismerése, a terápia és a rehabilitáció követése
hatékony, új szintje lesz a gyógyításnak.
A távkonzultáció használata és a megfelelő infrastruktúra biztosítja
a betegutak követését és optimalizálását akár földrajzilag egymástól
távol levő és fenntartói oldalról elkülönült ellátóhelyek között.
A telemedicina megoldásait is alkalmazó egészségügyi ellátórendszer
alacsonyabb ráfordítás mellett egy korszerű, magasabb ellátási színvonalú intézményi működést eredményez.
Az EMMA felkészült a kommunikációra a Nemzeti Egészségügyi Programban (eHealth) meghatározott külső rendszerekkel, az OEP szakmai
rendszereivel, valamint a MIR projekt (vagy más uniós tenderek) keretében felálló rendszerrel is.

•• Az EMMA rendszert az e-egészségügy eszközeit magába foglaló
alkalmazásként alakítottuk ki.
•• Technológiánk az időbeli-térbeli alkalmazási kötöttségek minimalizálására törekszik erős adatvédelem mellett.
•• Hatékony és biztonságos megoldásokat szállítunk Partnereinek.

A mobiltechnológiára
épülő információkezelés
a rendszerünk magja.

•• Hidat képzünk a fenntartók, az egészségügyi ellátók, a lakóközösségek és a páciensek között: információ- és adatcserét, szolgáltatásszervezést biztosítunk.
•• Szolgáltatásainkkal nyitunk az egészségügy szereplői és a lakosság
felé.
•• Ellátásszervezéssel biztosítjuk a betegutak optimalizálását, a betegbiztonság javítását.
•• Az IKT eszközeivel támogatjuk a prevenciót, az egészségmegőrzést,
a telemedicinát.
•• A mobiltechnológiára épülő információkezelés a rendszerünk magja.
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Jellemzői

Az EMMA
integrált medikai rendszer
felépítése

•• Kiemelkedő felhasználói élmény és szakmai igényesség.
•• A könnyen kezelhető rendszer gyors betanulást tesz lehetővé.
•• Teljes körű járóbeteg-, gondozói- és fekvőbeteg-szakellátás, műtéti adatkezelés.
•• A tudásbázis hozzájárul a gyorsabb helyzet- és állapotfelméréshez,
a differenciáldiagnózis felállításához.
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•• Támogatja a központosított adatbázis-kezelést, akár földrajzilag távol eső telephelyek esetén is.
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•• Biztosítja az online jogviszony-ellenőrzést.
•• HBCS optimalizálást tesz lehetővé.
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•• A funkciósajátosságok figyelembe vételével bárhonnan, bármikor
elérhető, akár mobileszközön is használható alkalmazás.
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•• Valódi háromrétegű megoldás.
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•• A „Területi Ellátási Kötelezettség” rendszerszintű figyeltetése.
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•• Az elektív ellátások kapacitáskihasználtságra épülő tervezése,
kvóták kezelése, jól átlátható előjegyzési rendszer.
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•• Végigköveti a gyógyítás-ápolás folyamatát, hatékony
betegirányítást tesz lehetővé, kezeli a betegutakat.

•• Kiemelkedő integrációs képességekkel rendelkezik.
•• Az integrációt az Enterprise Group szakemberei nemzetközi szabványok használatával
és/vagy speciális igények szerint determinált interfész kialakításával valósítják meg.
•• Folyamatos technikai és felhasználói támogatás, szoftverfrissítés.

VEZETŐI INFORMÁCIÓK
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Az EMMA
alkalmazás
alapképernyője

Ellátási típushoz igazított listanézetek

Beállítható időszak

Jogosultság függő funkcióelérés
Szakma és munkahely függő információk,
alapadatok

Dinamikus funkciósáv (ribbon)
Ellátási adatok megjelenítése a
páciensrekordokban
Eseményeken átívelő információk:
Vércsoport, Allergia, Rizikófaktor,
Hatóanyag- és Gyógyszerallergia

Elektronikus Páciens Regiszter (EPR):
Pontos páciens- és esetazonosítás

•• Funkcióhasználat felfüggesztése nélkül bármikor
használható
•• Nyitható és zárható adatsáv

Szűrhető pácienslista

•• Lapozható adatcsoportok
•• Beállítható szűrőfeltételek

Átrendezhető pácienslista-oszlopok

•• Jogosultságra épülő adatelérés
•• A páciens életút megjelenítése
•• A dokumentáció megjelenítése EPR-hez igazított
nézetben és nagyobb méretben, külön ablakban
•• Piktogramos esetjelzés

Aktuális információt jelző piktogramok

Megjeleníti a következő adatokat:
•• Páciens törzsadatok
•• Az adott esemény ellátási adatai
•• A páciens ellátási eseményei, az ellátási életút
•• Az ellátási esetek teljesítményjelentésbe kerülő
adatai
•• Esethez kapcsolt szöveges dokumentáció
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Kiemelt
funkciócsoportok

Az ápolás adatai:
•• A „Kórlap” használatával tervezhetővé és követhetővé válnak az
ápolási tevékenységek.
•• A Dekurzus funkció jogosultságra építve teszi lehetővé az orvosi és
ápolói dekurzálást, a dekurzusadatok sablonalapú nyomtathatóságát.
•• Intézményi döntés alapján rögzíthető a dekurzus adataihoz kapcsoltan ápolási diagnózis, ápolási kategória, aktuális alapstátusz.
•• A vitális adatok regisztrációjával a mért értékek folyamatos összehasonlítása is biztosított.
•• Betegre szólóan kezeli a gyógyszeres terápia adatait és a diétarendelést mindkét terület esetében a rendszer.

Központi betegfelvétel és páciensirányítás:
•• A Recepció funkciócsoport biztosítja a gyors, jó adatminőségre
épülő betegfelvételt, a munkahelyek terhelésének követését, a
betegirányítást, a betegutak koordinálását, az előjegyzést.
•• Az EMMA rendszer az ügyfél azonosítására, kiválasztására jól kombinálható összetett keresést biztosít.

Orvosszakmai folyamatokat követő
szövegszerkesztő:

Előjegyzés:

•• A funkcionalitás egymáshoz logikailag kötődő, egészségügyi folyamatokat követő dokumentumfejezeteket (lapokat) füzetbe rendezi
össze. A „füzet” maga az elkészítendő dokumentum.
•• A lapok elnevezése és a lapok füzeten belüli sorrendje előre megadható.
•• Egy lap több füzethez is rendelhető. Így egy lap megírása a kiválasztott páciens ellátási adatainál azonos adattartalmú szöveg megjelenítését teszi lehetővé több füzetben (több dokumentumban).
•• Beállítható a kiválasztott dokumentumlaphoz, hogy a páciens ismételt ellátásakor az adott lap megnyitásával a rendszer rögtön megjelenítse a beteg korábbi kezelése alatt megírt és mentett, előző megjelenéséhez rögzített teljes szöveget (melyeket a „kiválasztott” lapra
rögzítettünk).

•• Előjegyzés járóbeteg-szakellátásra, gondozóintézeti kezelésre, osztályos felvételre, műtéti eseményre.
•• Az előjegyzés az elektív szolgáltatások ütemezésével biztosítja a
kapacitáskihasználás tervezését is.
•• A rendszer figyeli az előjegyzett szolgáltatás eszköz- és időigényét,
a beállított kvótát is.
•• Egy szakmához tartozó összes munkahely foglaltsági adatai megjeleníthetőek a képernyőn.
•• A paraméterezésben beállítható az orvos rendelési ideje a hét napjaira vetítve, a szokásostól eltérő rendelési idők, a rendelésből kizárt
idősávok, napok, időszakok is.
•• Megfelelő jogosultsággal az előjegyzés módosítható, áthelyezhető,
másolható, törölhető.

Gondozói ellátás:
•• Az EMMA rendszer a szakterületenkénti speciális gondozási tevékenység teljes regisztrációját teszi lehetővé a karton alapú adatnyilvántartással.
•• Az EMMA rendszerből elkészíthetőek a gondozói listák, statisztikák.

Gyors és rugalmas
adatkezelés

A keresőképtelenség adatkörének kezelése:
•• A rendszer a keresőképtelenségi állományba vétel, a táppénzes állományban tartás, a keresőképessé nyilvánítás adatregisztrációjára, a
heti keresőképtelenségi jelentésre teljes körű megoldást biztosít.

Triage:
•• A funkciócsoport a páciensek állapotfelmérés alapján történő, prioritásalapú csoportba sorolását biztosítja.
•• A páciens ellátásáig a státusz és prioritás folyamatosan nyomon
követhető, felülbírálható.
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A szakmai protokollok kezelése:

Fogászati (szájsebészeti) szakellátás:

•• Az alkalmazás része az ambuláns ellátásban és a műtéti eseményeknél (jogosultság és szakmai döntés alapján) használható protokollalapú adatregisztráció.
•• A protokollok támogatják az intézményi egységes gyógyító eljárások követését, beépíthetőek a szakmai kollégiumi ajánlások, a jogszabályi előírások.
•• A protokollok adatai az esethez igazíthatóak.

•• Az EMMA rendszer része a fogászati (szájsebészeti) funkciócsoport
és a szakterületi teljesítményjelentés is.
•• Az alkalmazás támogatja a szabályok szerinti adatlapkitöltést, a
speciális térítési kategóriák ellenőrzését.
•• A fogászati szabálykönyv alapján lehet regisztrálni a foghoz kötött
és a foghoz nem kötött beavatkozásokat, diagnózisokat is.
•• A rendszer tartalmaz speciális fogászati lekérdezéseket, statisztikákat.

Műtéti események adatrögzítése:

Minősített vényíró:

•• A funkciócsoport a műtők kihasználtságát, a tervezés hatékonyabbá
tételét is támogatja. Használatával elkészíthető a műtéti program
(terv), így a lehető legoptimálisabbá tehető a műtétek ütemezése.
•• Igény alapján integrálható a gazdasági rendszerrel, így az anyagrögzítés, a műtéti ráfordítás adataiból a külső rendszer online állíthatja
össze a tételes betegszámlát, kezelheti a megrendeléseket, a raktárkészleteket.

•• Az EMMA rendszer része a vényíró, melyet 2012-ben minősített az OEP.
•• A vényíró funkciócsoportot folyamatosan aktualizáljuk, a hiteles
gyógyszertörzset betöltjük.
•• A vényíró funkcionalitása, szabálykezelése, ellenőrzése minden
érvényben lévő jogszabálynak megfelel.
•• Az alkalmazás kezeli a több hónapra szóló terápiák (egy/több vényre)
történő felírását csakúgy, mint a bontott kiszerelésű készítményekét.
•• Választható alternatíva az ellenőrzött keretek között végezhető
ismételt felírás, az adagolás automatikus számítása is.
•• Felhasználókra, munkahelyre, szakmára szabható sablonok definiálhatóak (magisztrális készítmények, GYSE, gyógyfürdő kúrák).
•• Online gyógyszerinformációs rendszer segíti a készítményekre
vonatkozó összetétel, klinikai és farmakológiai jellemzők, gyógyszerészeti és betegtájékoztató adatok megtekintését.

Vizsgálatkérés és leletfogadás:
•• A vizsgálatkérés és leletkommunikáció rendszere a hagyományos
adatokon túl kezeli a folyamat státuszait és a vizsgálatütemezés
összes adatát.
•• Megteremti a „papírmentes” működés lehetőségét intézményi szokások és a jogszabályi háttér szerinti szabályozással.
•• A „Vizsgálati hírmondó” használatával időszakok szerint, szűrők
alapján lekérhető a páciens összes diagnosztikus adata.
•• Az EMMA rendszer külső diagnosztikus alkalmazásokkal integrált
használat esetén is a saját vizsgálatkérés és leletfogadás metodikáját alkalmazza a külső rendszer adataira építve.

A szülés, születés adatainak regisztrációja:
•• A funkciócsoport a felvételi adatokon túl kezeli a szülőszoba (műtő)
és a szülési esemény összes adatát, az anya és a gyermek törzsadatait, a baba-TAJ-t, a klinikusi információkat, az OSZNI, VRONY
adatlap adatait is.
•• A rendszer része az APGAR score, amellyel ütemezetten felmérhető
az újszülött állapota, míg a mentett értékek összehasonlításával felállítható a prognózis.
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Teljesítményadatok:

Bármikor, bárhonnan,
bármilyen eszközzel
elérhető

•• A folyamatos/ütemezett kódolásellenőrzés eredményeként a teljesítmény németpont- és súlyszámalapú előrejelzése már akkor
az orvos rendelkezésére áll, amikor az ellátási folyamat még nem
ért véget, így esetenként lehetőség van a befolyásolható költségek
csökkentésére.
•• Az osztályos ápolás alsó, normatív és felső határnapja ismeretében
orvosszakmai döntéssel optimalizálható a betegellátás folyamata.

Fizetős szolgáltatás adatregisztrációja a medikai
rendszerben:
•• A rendszer kezeli a cégek és magánszemélyek által finanszírozott
betegellátás teljes medikai oldali számlázó adminisztrációját.
•• Az egészségügyi ellátással egy időben biztosított az elvégzett szolgáltatások számlatételként történő rögzítése, a számla összeállítása,
véglegesítése és nyomtatása a klinikusok többletterhelése nélkül.
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Az EMMA előnyei

EMMA GO!

A menedzsment számára:

A járóbeteg-ellátó specialista

•• Objektív, helyileg megfogalmazott szempontok szerinti megbízható
adatkinyerés.
•• A feladatok ütemezésével a szakdolgozói réteg egyenletesebb
terhelése, folyamatos betegellátás és kiegyensúlyozott teljesítmény
érhető el.
•• Döntéselőkészítés aktuális és valós adatok alapján.
•• A teljesítményadatok naprakész figyelésével megvalósítható az
ambuláns, a diagnosztikus, a fekvőbeteg-szakellátás ún. „Realtime”, vagyis valós idejű menedzselése.

Az EMMA GO! kifejezetten a járóbeteg-ellátásra szakosodott
intézmények speciális igényeit hivatott kiszolgálni. Az ambuláns
feladatokat ellátó intézményekben a fekvőbeteg-ellátó kórházakkal összehasonlítva lényegesen nagyobb számú esemény, több
diagnózis, beavatkozás és kódolás történik. Az új EMMA változat
optimalizált felhasználói felületével és a speciális szolgáltatásaival gyors és hatékony munkát biztosít az e területen dolgozó gyógyító és háttérszemélyzet számára is.
Az EMMA GO! egyszerűsített kezelői felülete és gondosan megválogatott funkcionalitása révén rendkívül gyors és célzott munkavégzést
garantál azokon a területeken, ahol nincs szükség a kórházak komplex
folyamatainak teljes körű követésére.

Az egészségügyi kontrolling számára:
•• A gyógyító eljárások és tevékenységek, valamint a ráfordítási alapadatok tervezését, a medikai munkahelyek endofinanszírozásához nélkülözhetetlen adatbevitelt és adatlekérdezést biztosítja a helyi sajátosságok szerint paraméterezett rendszerhasználat.
•• A tényadatok a szolgáltatásokat igénylő és az azokat végrehajtó költséghelyekre kerülnek rögzítésre, így a tervezett és az elvégzett szolgáltatások, beavatkozások adatai kontrolling oldalon is követhetővé
válnak. A jól megfogalmazott lekérdezések segítségével összehasonlíthatóvá válnak a terv- és a tényadatok.

Jelentős mértékben javuló versenyképessége révén olcsóbb licenszköltségek, könnyebb és egyszerűbb üzemeltethetőség és igen stabil működés jellemzi a „járóbeteg-ellátó specialistának” is nevezett EMMA
verziót, mely működését a szakszemélyzet rövid tréning keretében sajátíthatja el.
A csökkentett funkcionalitású EMMA GO! változat vizuális megjelenése is áttekinthetőbbé válik, míg a járóbeteg-ellátók számára egyszerű
módon biztosítja a pácienstörzsi, illetve a finanszírozási adatok (kódolások) és a szakorvosi javaslatok kezelését, az egyszerű vényírást, a szolgáltatáskéréseket, az eredmények, illetve a hírmondó megtekintését, valamint az előjegyzések kezelését is.

Technológiai előnyök:
•• Valódi háromrétegű technológia: külön-külön rétegre kerül a megjelenítés, az üzleti logika és az adatbázis-kezelés.
•• A medikai alkalmazás képes az elterjedt adatbázis-kezelők használatára. Rugalmasan alkalmazkodik az intézményi elváráshoz, az esetlegesen meglévő licencszerződésekhez.
•• Az igények és az elérendő cél ismeretében a medikai alkalmazás
ingyenes, nyílt forráskódú adatbázis-kezelő rendszer használatára is
kész, így jelentősen csökkenthető a bevezetési és fenntartási költség.
•• A rendszer valós idejű, online adatrögzítésre épül.
•• Az alkalmazás jogosultság szerint, földrajzilag bárhonnan, az asztali
gépek mellett szinte bármilyen mobil eszközzel használható.

EMMA GO!
a járóbeteg-ellátásra
szakosodva

Fekvő- vs. járóbeteg-ellátás (4 intézmény 2015-ben)
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Fenti ábra négy fekvő- és járóbeteg-ellátást is biztosító hazai egészségügyi intézmény közel
2 millió eseményéhez tartozó, 2015-ös adatait mutatja be.
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Az Enterprise Group az innovatív informatikai és infokommunikációs megoldások egyik vezető rendszerintegrátora. Üzletágai egymásra épülő kompetenciáikkal
komplex megoldásokat kínálnak az üzleti infokommunikáció (ICT), a mérnöki tervezés és életciklusmenedzsment
(PLM), az integrált medikai szoftverfejlesztés (eHealth), az
informatikai tanácsadás és SAP bevezetés (Consulting),
valamint a hi-tech fejlesztések területén (Industry).
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