
JEDNODUCHŠIE UKLADANIE A 
SPRACOVANIE ÚDAJOV V 
STAROSTLIVOSTI O PACIENTA

SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ V 
ZDRAVOTNÍCTVE JE DÔLEŽITEJŠIA 
NEŽ KDEKOLVEK INDE, VEĎ AJ JEDNA 
DROBNÉ CHYBA SI MÔŽE VYŽIADAŤ 
ĽUDSKÉ ŽIVOTY. V ZÁUJME 
PRESNÉHO, RÝCHLEHO A ÚČINNÉHO 
SPRACOVANIA ÚDAJOV JE 
NEVYHNUTNÉ POUŽÍVAŤ MODERNÚ, 
ALE JEDNODUCHÚ TECHNOLÓGIU. 
PRÁVE PRETO V POSLEDNÝCH 
ROKOCH POČÍTAČOVÁ 
ADMINISTRATÍVA NA ZÁKLADE 
ČIAROVÝCH KÓDOCH PRERÁSTOL DO 
ZÁKLADNEJ POŽIADAVKY V 
ZDRAVOTNÍCTVE.
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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/jednoduchsie-ukladanie-a-spracovanie-udajov-v-
starostlivosti-o-pacienta-bp581)
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JEDNODUCHŠIE UKLADANIE A SPRACOVANIE 
ÚDAJOV V STAROSTLIVOSTI O PACIENTA

Správnosť informácií v zdravotníctve je dôležitejšia než kdekolvek inde, veď aj jedna drobné chyba si môže vyžiadať 
ľudské životy. V záujme presného, rýchleho a účinného spracovania údajov je nevyhnutné používať modernú, ale 
jednoduchú technológiu. Práve preto v posledných rokoch počítačová administratíva na základe čiarových kódoch 
prerástol do základnej požiadavky v zdravotníctve.

Moderné riešenia a presnosť v záujme dosiahnutia súladu
Francúzska klinika Hexagone Neuilly Group skoršie používala papierový administratívny systém a na spracovanie a 
riedenia údajov o pacientoch používala rôzne softvéry. To výsledňoval vela takých problémov, ako napríklad 
duplikované zadanie údajov a iné väčšie-menjšie chyby, ktoré vyplývajú z nepozornosti, napokon tento spôsob 
evidencie už ani nie je kompatililný s novými predpismi, ktorí zaveiedli vo Francúzsku a ktoré sa týkajú zdravotníctva. 
Kliniky práve preto potrebovali v oblasti administratívnych úloh také modernejšie riešenie, čo berie prácu z ramien 
ošetrovatelov a umožňuje precíznejšie a účinnejšie zaznamenávanie údajov, ako predchádzajúce procesy. Hexagone 
Neuilly Group preto vybral tlačiarne etikiet a skenery čiarových kódov od Zebry.

Prenosný počítač typu TC51-HC bol vytvorený presne pre zdravitnícke používanie, presne preto ho považujú na trhu 
medzi mobilnými prístrojmi za jeden najspolahlivejší a najtrvácnejší mobilný terminál. Okrem toho jeho najväčšia 
výhoda je, že výborne sa dá používať s vlastne vyvinutými softvérmi, takto francúzska klinika bezchybne ich vedel 
používať s nimi preforovaným systémom Android, na čom používali aplikáciu scanDM.

Presnejšia práca, zlepšovaná produktivita

Podla prieskumov predchádzajúceho obdobia automatizácia a zjednodušenie systémov výsledňoval zníženie 
administratívnych chýb, naďalej výrazne ulahčil ja prácu zamestnancov kliniky. Okrem toho Hexagone Neuilly Group 
vďaka nových zariadení úplne je v súlade v štáte zavedenými prísnymi štandardmi spracovania údajov a používania 
prístrojov, čo nový zákon vyžaduje pre fungovanie v oblasti zdravotníctva.

Tento spôsob napokon tak so osvedčil, že Hexagone Neuilly Group okrem kliniky zaviedol povinné používanie skenerov 
a čiarových kódov aj v laboratóriách a v evidencií prístrojov s mimoriadne flexibilným spôsobom.
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