Stanovisko ke spolehlivosti ambulantního
informačního systému FONS Galen

„Pro centrální kontrolu, řízení a vyúčtování činností pro zdravotní pojišťovny používá společnost
Mediclinic od listopadu 2013 informační systém IS Galen (nyní FONS Galen) od společnosti
STAPRO s. r. o.“
ředitel IT Martin Touš, Mediclinic a.s.

Profil zákazníka

Společnost MediClinic a.s. (dále jen Mediclinic) je největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče
v České republice. Nejčastěji se setkáte s provozovatelem ordinací praktických lékařů pro dospělé, či
praktických lékařů pro děti a dorost a další specializace. Společnost byla založena v roce 2007 s vizí
stát se neoblíbenější sítí ambulancí a jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje mimo dvou poliklinik
i 120 samostatných ordinací na celém území České republiky.

Výchozí situace a cíle projektu
Na sklonku roku 2012 řešila společnost Mediclinic, jakým způsobem bude v následujících letech provozovat
120 a více samostatných ambulancí po celé České republice.
Řešené problémy:
duplicita dat a špatná synchronizace,
nefunkční připojení k internetu,
dovolená lékařů při účtování na pojišťovny,
velká administrativa,
značné náklady na serverové stanice.

„

„Naše síť není koncentrovaná v jednom centrálním domě a řešili jsme to, že máme doktora
v jedné malé vesnici a bylo potřeba centralizovat přístup, abychom nevynakládali další peníze
na drahé servery.“
Martin Touš, ředitel IT, Mediclinic a.s.

Jedním z hlavní požadavků bylo zajištění centralizovaného přístupu, efektivně vykazovat péči na pojišťovny
za všechny ambulance, zbavit lékaře administrativy a zajistit komfort pacienta.
Ve výběrovém řízení se jednalo s 3 dalšími společnostmi
a na základě konceptu řešení zvítězil FONS Galen. Klíčovým parametrem byla koncepce Cloudového řešení, díky
čemuž byla zajištěna aktuálnost a synchronizování dat bez aktivního zapojení ambulance. Centralizovaná
infrastruktura zvýšila efektivitu ošetření pacienta a snížení nákladů.

„

„Uživatelé jsou šťastní za komfort řešení a mnohdy volají, že se naučili vše za den, do 4 dnů
a mají radost z té jednoduchosti. My máme radost, že mají více času na pacienta a nemusí se
zabývat IT ani administrativou.“
Martin Touš, ředitel IT, Mediclinic a.s.

Přínosy FONS Galen pro Mediclinic
okamžitá dostupnost veškerých dat o činnosti Mediclinic v reálném čase
nižší pracnost zpracování ekonomických výstupů
možnost průběžného vyhodnocení nákladovosti a výnosovosti jednotlivých zdravotnických zařízení
uživatelský komfort
spolehlivost
funkční technické řešení pro případ výpadku konektivity
nižší provozní náklady
nižší požadavky na HW
kvalitní technická podpora ze strany dodavatele
flexibilita architektury IS vycházející vstříc požadavkům Mediclinic

Popis řešení
Každé pracovní místo Mediclinic vybavil 2 počítači, monitory a výkonnými tiskárnami podle předpokládaného objemu tisku. Místa jsou standardizovaná u všech ambulancí, aby lékař mohl věnovat svou pozornost
péči o pacienta. Uživatel (lékař, sestra) se přihlásí do počítače a zadá login do aplikace – tenkého klienta
FONS Galen a začne pracovat. Pokud má nějaký problém, tak zavolá na podporu přímo Mediclinic. V případě požadavků na aplikaci, tak se Mediclinic obrací přímo na STAPRO s. r. o.
Období realizace bylo od prosince 2012, kdy řešení FONS Galen existovalo pouze jako idea na papíře.
Fyzická realizace trvala 2 měsíce včetně zaškolení všech uživatelů. Ostrý provoz byl spuštěn v říjnu 2013.
Největší komplikací v projektu bylo skloubení všech požadavků uživatelů. Je těžké vyhovět všem – každý
dával podněty a centrálně na helpdesku Mediclinic se třídily a optimalizovaly tak, aby vše zapadlo do konceptu řešení celé aplikace. Ve většině případů byl oporou tým FONS Galen, který pomáhal dotvářet systém
a celou ideu ke komfortu všech uživatelů.

Doporučení

„

Všeobecně je možné na trhu najít mnoho řešení, která jsou častokrát velmi bohatá na rozmanitost funkcí, ale v reálném životě lékaře je potřeba zvolit jednoduchý, přehledný a uživatelsky
velmi příznivý program. Tedy rychle najít přesně co v praxi potřebujete - ošetřit pacienta,
předepsat léky a zadat výkony.
Martin Touš, ředitel IT, Mediclinic a.s.
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Držitel certifi kátu systému řízení kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO14001,
bezpečnosti informací dle ISO 27001 a managementu služeb v IT dle ISO 20000-1.

