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Kedves Kolléga!
Ajánljuk figyelmébe a Dericom Kft.  által fejlesztett Netdoktor web alapú
medikai szoftverét, mely kimondottan plasztikai sebészek részére fejlesztett
funkciókkal rendelkezik.

A NetDoktor eszköz- és platformfüggetlensége mellett maximális GDPR
kompatibilis adatvédelmet és adatbiztonságot biztosít, ezáltal a teljes
adatbázis saját jelszóval van védve.  
Továbbá az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
csatlakozással járó pozitívumokat is élvezheti, bármely betegéről TAJ szám
alapján lekérheti a páciens ellátásairól a leleteket, kórházi zárójelentéseket,
akár mobil eszközén keresztül is.

http://plasztikaisebesz.netdoktor.hu/
http://www.dericom.hu/
http://www.netdoktor.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=1-E0OzInE3c


5/14/2020 *|MC:SUBJECT|*

file:///var/www/html/pdf-magic/storage/app/uploads/html-to-pdf/8b6f941a-231a-60eb-7336-68f0feda280e/8b6f941a-231a-60e… 2/5

Rendeljen bárhol, bármikor kompromisszumok nélkül…

"A NetDoktor egy könnyen kezelhető és egyénre szabható webes
hozzáféréssel biztosítja számomra a pácienseim panaszának, státuszának
rögzítését, ill. az előre rögzített kódokkal az ellátás besorolását a finanszírozott
vagy a nem finanszírozott kategóriába. A programban mindenhol meglevő
sablonok segítségével ugyanilyen egyszerű a műtéti tájékoztatók, beleegyező
nyilatkozatok, műtéti leírások elkészítése. A fentiek kitöltése után pillanatok
alatt összeállítja a szükséges igazolásokat és elbocsájtó dokumentációt:
ambuláns lap, zárójelentés. A platformfüggetlenségének köszönhetően
bárhonnan, bármikor és bármilyen eszközzel hozzáférek a praxis teljes
adatbázisához." 
 

Megnézem

https://www.netdoktor.hu/kapcsolat/
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A Netdoktor szoftverek egyszerűen, gyorsan kezelhető felülettel rendelkeznek,
fejlesztésük sok száz orvos-felhasználó tapasztalata és igénye szerint
történt, több mint 28 év orvos-informatikai piacismeret alapján.

Legmodernebb technológiai alapokon, bármely  internet böngészőn (pl.
Chrome, FireFox, Safari stb.) bárhonnan, bármilyen eszközről (laptop, tablet,
mobiltelefon) elérhető, így akár az előjegyzések is kötöttségek nélkül, könnyen
és jól áttekinthetően kezelhetőek.

SZAKMASPECIFIKUS MODULOK 

 

Több mint 10 plasztikai beavatkozás használatára készen
áll: mellnagyobbítás, mellfelvarrás, mellkisebbítés, arcplasztika,
szemhéjplasztika, fülplasztika, zsírleszívás, bőrképlet kimetszése, stb. 
 
Közfinanszírozás terhére elvégezhető beavatkozások ellenőrzése és
hozzá kapcsolódóan javaslata. Kész betegdokumentáció akár egy
gombnyomásra. (Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, státusz,
zárójelentés, műtéti leírás stb.)

ELŐRE ELKÉSZÍTETT SABLONOK 

 

A NetDoktor szoftver sablonjai szabadon szerkeszthetők és átemelhetők az
előzményekből aktuális ellátásba, támogatva ezzel mind a fiatal, mind a
tapasztalt plasztikai sebészek hatékony munkáját. 
 

NAPRAKÉSZ ADATBÁZISOK 

 

Folyamatosan aktualizálásra kerül a teljes gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz adatbázis mellett a szakmára jellemző teljes BNO- és OENO /
WHO adattár, melyek gyors és hatékony keresőkkel, kulcsszavakkal illetve a
leggyakrabban használt „kedvenc” diagnózis kigyűjtésével könnyítik meg a
mindennapi munkát. Közfinanszírozás terhére elszámolható beavatkozások
mértékéről is képet kaphat felhasználónk. 
 

SZÁMLÁZÓ MODUL

A NetDoktor és a Számlázz.hu online számlázó rendszer integrált
együttműködésének köszönhetően szükségtelenné válik a páciensek adatainak
ismételt felvétele számlázáskor.

http://www.netdoktor.hu/
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DeriCom Kft.

1095 Budapest, Ipar u. 2./B 
info@dericom.hu 
www.netdoktor.hu

   
 
 
 

Copyright ©  Dericom Kft. - Minden jog fenntartva 
 

Our mailing address is: 

http://www.netdoktor.hu/
https://hu-hu.facebook.com/DericomKft
https://www.netdoktor.hu/
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info@dericom.hu 
 


