
UKLADANIE A SPRACOVANIE 
ÚDAJOV V ZDRAVOTNÍCTVE - 
AKO MÔŽU POMÔCŤ PRÁCU 
DÁTOVÉ TERMINÁLY A SNÍMAČE 
ČIAROVÝCH KÓDOV

ZDRAVOTNÍCTVO JE JEDEN 
NAKRITICKEJŠIE Z TÝCH ODVETÍ, V 
KTOROM MÔŽU BYŤ POTREBNÉ 
NEJAKÉ MOBILNÉ PRÍSTROJE S 
CIELOM UKLADANIA ALEBO 
SPRACOVANIA ÚDAJOV. STAČÍ AJ 
JEDNA DROBNÁ CHYBA, ABY SME 
OHROZILI LUDSKÉ ŽIVOTY A PRÁVE 
PRETO SÚ POTREBNÉ VÁŽNE 
RIEŠENIA Z KAŽDÉHO HLADISKA.
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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/ukladanie-a-spracovanie-udajov-v-zdravotníctve-bp538)
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UKLADANIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV V 
ZDRAVOTNÍCTVE - AKO MÔŽU POMÔCŤ PRÁCU 
DÁTOVÉ TERMINÁLY A SNÍMAČE ČIAROVÝCH 
KÓDOV

Zdravotníctvo je jeden nakritickejšie z tých odvetí, v ktorom môžu byť potrebné nejaké mobilné prístroje s cielom 
ukladania alebo spracovania údajov. Stačí aj jedna drobná chyba, aby sme ohrozili ludské životy a práve preto sú 
potrebné vážne riešenia z každého hladiska.

Prístroje Zebra sú prítomné v celom svete vo viacerých nemocniciach a zdravotnýckych inštitúciach, aby poskytli účinné 
riešenie pre pracovníkov, či ide o evidenciu nástrojov alebo o vhodného spracovania údajov pacienta.

V ktorých oblastiach sa dajú využiť mobilné prístroje Zebra?
Moderné vývoje od Zebry ponúkajú efektívne riešenie pre vybavenie administratívnych úloh v mnohých segmentoch 
zdravotníctva. Ulahčujú nie len život lekárov a ošetrovatelov, ale aj pacientov.

Tlačiarne etikiet a snímače čiarových kódov vyvíjané presne pre zdravotnícke používanie umožňujú lahké vykonanie 
inventúry a sledovanie prístrojov a takisto sú účinné aj vtedy, ak potrebujeme evidovať, ukladať, vyhladať alebo 
spracovať údaje pacientov alebo zamestnancov.

S mobilnými prístrojmi v záujme efektívnej evidencie v nemocniciach

Prístroje používané v zdravotníctva, ktoré vo velkom ovplyvňujú uzdravenie pacientov, alebo predstavujú vysokú 
materiálnu hodnotu vyžadujú prísnu evidenciu a sledovanie. Pre to, aby sme vedeli všetko vhodne monitorovať 
zdravotnícke inštitúcie potrebujú vybudovať profesionálny systém aj z hardvérového aj z softvérového hladiska.

Tlačiarne etikiet a skenovaciu technológiu môžeme používať nie len v každodennom živote, ako napríklad vybavenie 
logistických a obchodných úloh. Také prístroje, ktoré boli vytvorené pre zdravotnícke používanie, ako napríklad mobilný 
počítač Zebra TC51-HC, alebo stolná tlačiareň etikiet ZD500R umožňujú zdravotníckym zamestnancom, aby dôležité 
prístroje zadali do evidencie a stále vedeli monitorovať, napokon to všetko velmi efektívnym a jednoduchým spôsobom.

Rýchla administrácia môže zachrániť životy

Vďaka mobilných zariadení a snímačov čiarových kódov - ktoré boli zavedené pre uspokojenie administratívnych úloh - 
aj lekáry aj ošetrovatelia môžu vykonať svoju prácu účinnejšie a rýchlejšie, veď prináša modernizáciu administratívy a 
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zjednoduchšenie kartotékov. Je to zrejmé, veď v zdravotníctve je kým menej zo zbytočného papierovania, tak 
pracovníci tým efektívnejšie vedia sústrediť na svoju prácu a zostáva im tým viac času, aby sa vedeli postarať o 
pacientov.

Používanie moderných inteligentných prístrojov v administratíve z určitého pohľadu je schopné priniesť zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti a to z dlhodobého hladiska môže byť schopný na to, aby zachraňoval životy ľudí. 
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