CWT

czyli Centralny Węzeł Teleradiologiczny jest dostępną dla wszystkich platformą konsultacji
teleradiologicznych pozwalającą na szybkie przesyłanie i opisywanie badań radiologicznych w renomowanych
ośrodkach konsultacyjnych znajdujących się w lokacjach oddalonych od miejsca fizycznego wykonania badania.

Jakie są korzyści z wdrożenia CWT w Twojej placówce?
Usługa 24 h przez 365 dni w roku – ciągłość świadczonych usług medycznych
Bezpłatne wdrożenie systemu, brak abonamentu – opłata tylko za wykonaną konsultację
Szybki czas realizacji – obsługa badań na CITO nawet do 30 min, badania planowe do 24 h
Dostęp do wysoce wyspecjalizowanej kadry medycznej opisującej pełen zakres badań MRI, CT, CR, MG

Cechy systemu:

Zakres opisywanych badań:

umożliwia elektroniczny obieg dokumentów

MRI (rezonans magnetyczny - RM)

dostępny dla wszystkich ośrodków medycznych

CT (tomografia komputerowa - TK)

nie wymaga skomplikowanych szkoleń

CR (cyfrowa radiografia)

zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych medycznych

MG (mammografia)

działanie systemu jest niezależne od innych systemów
informatycznych zainstalowanych w placówce
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Jak to działa?
Zlecanie badań obrazowych do konsultacji realizowane jest poprzez standardowe komputery PC z wykorzystaniem
standardowych łączy internetowych. Badanie wraz ze skierowaniem jest przesyłane do centrum opisowego
po zabezpieczonym łączu VPN (Virtual Private Network). Następnie wynik konsultacji odsyłany jest w formie
elektronicznej dokumentacji medycznej.

Bezpieczeństwo
Wysoki poziom zabezpieczeń (Rozporządzenie
MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

Przykładowe Instalacje CWT w Polsce:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Autoryzowany i monitorowany dostęp do systemu

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim

Szyfrowanie danych – SSL i VPN

Centrum Medyczne Luxmed

Standardy HL7 i DICOM

Prywatne Centrum Medyczne
Żagiel Med w Lublinie

Podpis elektroniczny
Bezpieczne archiwum PACS

Czy w Państwa placówce brakuje rąk do pracy?
Czy Państwa zespół radiologów potrzebuje wsparcia?
Czy Państwa placówka potrzebuje wsparcia
w okresie urlopowym lub świątecznym?
Rozwiązaniem jest przystąpienie do Centralnego Węzła Teleradiologicznego.
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wersji DEMO.
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