eRejestracja
Główne korzyści:
 Wzrost jakości obsługi pacjentów
 Organizacja ruchu chorych
 Dodatkowe usługi dla pacjentów
 Integracja z centralnym systemem obsługi ruchu chorych
Zgodność z Art. 23a Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2011r. Nr 113, poz. 657,Nr 174, poz. 1039.) Obowiązek od stycznia 2013 roku.
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Główne cechy systemu eRejestracja
Wyodrębniony podsystem CliniNET umożliwiający dostęp do funkcji samodzielnej rejestracji do poradni
dla Pacjentów na podstawie aktualnych grafików oraz sprawdzenia statusu w kolejce oczekujących prowadzonych
systemie medycznym. Placówce medycznej ułatwia powadzenie elektronicznego terminarza i organizacji przyjęć.
 Aplikacja umożliwia pacjentowi rezerwację wizyt metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.
 Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów interesującą go wizytę i zarezerwować ją.
 Moduł jest zintegrowany z medycznym systemem placówki. Informacja o rezerwacji trafia natychmiast do centralnego systemu medycznego, gdzie przyjmuje status: “do weryfikacji”.

 Personel obsługujący system w części centralnej ma dostęp do listy roboczej wszystkich zgłoszeń o statusie "do
weryfikacji", następnie są one przeglądane przez personel danej placówki zajmujący się rejestracją wizyt.
Po zapoznaniu się z danymi zgłoszonej rezerwacji podejmowana jest decyzja o jej zaakceptowaniu lub
odrzuceniu. Decyzja ta jest następnie przekazywana drogą elektroniczną (np. e-mailem)
do pacjenta, który jej dokonał.
 Potwierdzone zgłoszenie ma taki sam charakter i status jak rezerwacja dokonana bezpośrednio w placówce
medycznej lub telefonicznie.
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 System kontroluje potwierdzenia pacjentów drogą elektroniczną na wskazaną liczbę dni przed wizytą.
 W przypadku braku potwierdzenia, automatycznie zwalnia termin.
 System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: poradni, lekarza, usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania.
 Po wybraniu jednego z głównych kryteriów, lista wyboru dla pozostałych kryteriów zwęża się
(np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz mamy do wyboru lekarzy pediatrów).
 Pacjenci mogą również zamówić recepty na choroby przewlekłe.
 Moduł po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria.

 Administrator może ograniczyć liczbę wizyt rejestrowanych przez Internet przez wprowadzenie procentowego
poziomu wykorzystania grafika na rejestracje internetowe.
 System kontroluje liczbę otwartych rejestracji on-line z możliwością ograniczenia do wskazanej
w konfiguracji liczby rejestracji.
 Najwyższej klasy bezpieczeństwo danych osobowych oraz systemu medycznego w Internecie dzięki zastosowaniu
szyfrowania i technologii klasy WebServices zamiast bezpośredniego połączenia do bazy danych SQL.
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 eRejestracja CliniNET ułatwia pacjentom również sprawdzenie lokalizacji poradni za pomocą funkcji e-Lokalizacji
(geolokalizacja poradni konfigurowana jest w module administracyjnym CliniNET).
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