
3+1 PRÍČINA, ŽE PREČO 
ZNAMENAJÚ MOBILNÉ 
PRÍSTROJE BUDÚCNOSŤ 
ZDRAVOTNÍCTVA

PO CELOM SVETE STÁLE VIAC 
ZDRAVOTNÍCKA INŠTITÚCIA 
INTEGRUJE POUŽÍVANIE 
INTELIGENTNÝCH PRÍSTROJOV DO 
PROCESU KAŽDODENNEJ PRÁCE. TO 
NIE JE NÁHODA, VEĎ TIETO MODERNÉ 
RIEŠENIA ULAHČIA A ROBIA 
BEZPEČNEJŠÍM NIE LEN DISKTÉTNE 
SPRACOVANIE ÚDAJOV PACIENTOV, 
ALE ZJEDNODUŠIA AJ ADMINISTRÁCIU 
LIEKOV A PRÍSTROJOV. DLHODOBO 
TO VŠETKO GARANTUJE NIŽŠIE 
NÁKLADY, NAĎALEJ SPOLAHLIVEJŠIU 
ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/3-1-pricina-ze-preco-znamenaju-mobilne-pristroje-
buducnost-zdravotnictva-bp666)
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3+1 PRÍČINA, ŽE PREČO ZNAMENAJÚ MOBILNÉ 
PRÍSTROJE BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNÍCTVA

Po celom svete stále viac zdravotnícka inštitúcia integruje používanie inteligentných prístrojov do procesu každodennej 
práce. To nie je náhoda, veď tieto moderné riešenia ulahčia a robia bezpečnejším nie len disktétne spracovanie údajov 
pacientov, ale zjednodušia aj administráciu liekov a prístrojov. Dlhodobo to všetko garantuje nižšie náklady, naďalej 
spolahlivejšiu zdravotnú starostlivosť.

Napríklad prístroje Zebra v každodennom živote používa po celov svete velmi vela zdravotná inštitúcia, veď na trhu sa 
považuje za jedným najflexibilnejším a a najspolahlivejším výrobcom. Práve preto pri prenosných mobilných zariadení 
pre obchodný priemysel a na précu na mieste vyrábajú aj prenosné dátové terminály a počítače výslovne pre 
zdravotnícke používanie, ktoré pri špecifických funkcií aj s pracizitou garantujú bezproblémové a plynulé bezpečné 
vybavenie nemocničných alebo lekáreňských úloh.

A že ako? Teraz si to ukážeme!

Bezpečné spracovanie údajov
Už sme o tom viackrát písali, avšak treba čo najviac zdôrazniť, že administratíva na základe čiarových kódv do akej 
miery je schopná ulahčiť rýchle, účinné a hlavne disktétne spracovanie údajov nemocničných pacientov.

Stačí aj jeden identifikačný náramok s čiarovým kódom, aby lekári a zdravotné sestry mali prístup k potrebným 
informáciam o pacientoch kedykoľvek počas dňa. Operačný systém Android ľahko sa pripája s nemocničnými 
záznamami a stačí ibe jediné, rýchle skenovanie, aby ihneď sme mohli vidieť lekársky záznam pacienta, predpísané 
lieky a aj tie choroby, ktoré už mal.

To všetko pomôže nie iba v zrýchlení každodennej práce, ale v kritických situáciach môže zachrániť aj životy.

Sledovanie prístrojov

Či ide o nemocenskú alebo lekáreňskú prácu, prísne zaznamenovanie a evidencia drahých prístrojov, liekov alebo 
spotrebných materiálov znamená výnimočne dôležitú úlohu! Administrácia na základe čiarových kódov hlavne pomáha 
v tom, aby vždy presne sme mohli vedieť, že kolko je počet zásoby liekov, alebo sledovať dátum spotreby, vďaka čomu 
ďalej môžeme zvýšiť bezpečnosť pacientov.

Spracovanie objednávok

Vhodné spracovanie údajov je dôležité nie iba z hladiska existujúcich prístrojov a liekov, ale aj z hladiska spotrebných 
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materiálov a dátumu expirácie. Jedna dobre fungujúca digitálna databáza pomôže, aby sme lepšie vedeli sledovať 
požiadavky na objednávku, alebo nedostatky. Dokonca, môžeme si stiahnuť na naše inteligentné prístroje aj aplikácie, 
ktoré sú určené práve na takéto účely.

Dnes už viaceré farmaceutické výrobcovia a spoločnosti zaoberajúce sa so zdravotníckymi prístrojmi umožňuje to, že 
registrované zdravotnícke inštutúcie s jedným kliknutím cez online vedeli zadať svoje objednávky, ktoré súvisia s liekmi, 
spotrebnými materiálmi a sanitárnými príslušenstvami.
Rýchlejšia komunikácia

Moderné mobilné prístroje pri účinnejším spracovaní údajov umožňujú aj bleskovo rýchlu komunikáciu, čo v 
zradvotníckych inštitúcií tiež môže zachrániť životy.

V jednej nemocnici kedykolvek môže nastať taká kritická situácia, keď v tom momente je potrebná bezprostredná 
reakcia lekárov alebo zdravotných sestier a inteligentné prenosné prístroje, ktoré sú stálu unich umožňujú, aby ihneď 
vedeli reagovať na mimoriadne situácie.

Hoci v našej krajine v oblasti zdravotníctva ešte nie je velmi rozšírené používanie mobilných prístrojov, ale zahraničná 
prax už ukazuje, že pomocou takých spolahlivých riešení, ako mobilný terminál Zebra TC52-HC vytvorený výšlovne na 
nemocničné používanie sa dá vylepšiť prácu za plynulejšou, ďalej práca bude aj bezpečnejšia pre lekárov a takisto aj 
pre pacientov.
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