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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 15000 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/miesto-kde-je-teraz-velka-potreba-na-spolahlive-snimace-
ciarovych-kodov-je-zdravotnictvo-bp774)
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MIESTO, KDE JE TERAZ VELKÁ POTREBA NA 
SPOLAHLIVÉ SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV: JE 
ZDRAVOTNÍCTVO

Čiarové kódy používajú v každej oblasti zdravotníctva. Od tej chvíle, ked jeden pacient vstúpi vstúpi do dverí čakárne, 
až do odberu vzoriek alebo do lekárne, všade sa môžeme stretnúť s kódmi a skenermi.

Hoci používanie čiarových kódov v zdravotníctve môže byť rozmanité, hlavný ciel v každom prípade je rovnaký: 
zachovanie bezpečnosti pacientov a obnovovanie zdravotného stavu.

Teraz Vám predstavíme, že na čo sa dá používať administrácia čiarových kódov v zdravotníctve a ako môže pomáhať v 
takých stresujúcich situáciách, ako súčasná epidemická situácia.

Usporiadanie vzoriek
Jedna z najhorších nočných môr lekárov je, že vzorky, ktoré odoberajú sa pomiešajú. Vďaka čomu pacienti s odlišnými 
chorobami môžu dostať nespráve lieky a budú nesprávne liečené. Žial velakrát sa dá počuť o takých prípadoch, čo 
hlavne môžeme ďakovať zastaraným administratívným riešením.

Označenie s čiarovými kódmi pomáha zabrániť práve tomu, čo usporiadanie vzoriek spraví nie iba rýchlejším a 
jednoduchším, ale aj ovela bezpečnejším.

Zdravotnícke samolepiace etikety boli tak vytvorené, aby splňali aj tie najprísnejšie normy a aby v každom prípade 
zvládli aj laboratórne podmienky. S ich pomocou najväčšiemu percentu chýb z nedbanlivosti sa dá účinne vyhnúť.

Príde to obzvlášť užitočné v takých časoch, keď kľúčovú úlohu zohráva odber vzoriek a keď nepretržite potrebujú 
testovať pacientov.

Identifikácia pacientov

Väčšina zdravotníckych inštitúcií sledovanie pacientov ulahčuje s mimoriadne jednoduchým riešením. To riešenie nie je 
iné, ako jeden náramok s jedným jednoduchým čiarových kódom, čo musai nosiť počas pobytu v nemocnici.

S načítaním čiarového kódu lekári za pár minút majú dostupnosť k všetkým dôležitým informáciám o pacientoch. 
Predtým k tomu bolo treba prehliadnuť lekárske záznamy a stohy administratívneho papiera.

Pomocou evidencie na základe čiarových kódov mimoriedne jednoducho sa dá overiť, že daný pacient aké lieky užíva, 
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alebo či dostane príslušnú liečbu. Toto riešenie súčane znižuje zbytočné papierovanie a ulahčí nie iba prácu lekárov, 
ale efektívne zvýši aj zebpečnosť pacientov.

Zdravotnícke zamestnanci dokonca kedykolvek môžu aktualizovať zdravotné záznamy pacientov, čo vďaka digitálnych 
riešení sa ihneď dostane do databázového systému nemocnice.
Efektívna evidencia zásob

Nie je žiadnym tajomstvom, že nemocnice denno denne ovládajú viac milión prístrojov, čo správa zásob robí časovo 
náročnou úlohou. Zavedenie systému čiarových kódov avšak pomôže urýchliť objednávacie a evidenčné precesy a 
účinne sledovať materiálov a prístrojov.

Administratívny systém je ľahko nastaviteľný tak, že prepíše databázu po keaždom jednom nasnímanom lieku alebo 
prístroju, prostredníctvom čoho lahko môžeme vyhnúť chybám z inventára. Čiarové kódy dokonca umožňujú aj to, aby 
sme vedeli sledovať, že posledný krát kto používal jeden daný prístroj, alebo ktorý lekár naposledy bol v kontakte s 
konkrétným pacientom.

Hore uvedené informácie sú však iba špička ľadovca, veď čiarové kódy a skenery v zdravotníctve používajú na rôzne 
iné úlohy. Sú prítomné prakticky v každom segmente odvetvia a kde je možné, ulahčia prácu lekárov, ošetrovatelov a 
zdravotných zamestnancov.
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