
Zestawienie głównych funkcjonalności 
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(ankieta porównawcza)

Funkcja programu Gabinet 
Ginekologiczny

Inny 
program

Pacjentki

Rejestracja danych pacjentki 

Możliwość wpisania odmienionej formy nazwiska do użycia 
w wydrukach



Wywiad ginekologiczny 

Dodatkowe pole na wpisanie ważnych informacji na temat 
pacjentki, widoczne w każdym module programu



Kartoteka pacjentek z możliwością wyszukiwania 
Wizyty

Łatwa i szybka rejestracja wizyt 
Podpowiedzi ułatwiające opis badania i zapobiegające 
literówkom



Szybki wybór pacjentki 
Możliwość szybkiego dodawania nowej pacjentki 
Możliwość dostosowania zakresu danych pacjentki 
widocznych podczas wizyty



Możliwość stosowania dowolnych wyróżnień oraz formatu 
wyświetlanych danych sterowana za pomocą html



Szybki dostęp do wszystkich funkcji programu z okna 
wizyty



Ułatwione wprowadzenie danych o rozpoczęciu ciąży 
Ułatwione wprowadzanie informacji o zakończeniu ciąży 
Zapis informacji o tygodniu ciąży według miesiączki i 
badania USG przy każdej wizycie w czasie ciąży



Możliwość podglądu historii wizyt 
Możliwość wydruku historii choroby z wybranego zakresu 
dat



Wydruk tygodnia ciąży dla wizyt w okresie ciąży 
Opis USG

Możliwość definiowania własnych opisów badań USG 
Pełna elastyczność w definiowaniu parametrów opisu w 
zakresie nazwy, wartości domyślnej i listy wartości 
dostępnych



Wydruk jedynie wybranych parametrów USG 
Możliwość wpisania wartości parametru innej niż 
zdefiniowana w liście dostępnych wartości





Możliwość przypisania różnych wydruków zależnych od 
rodzaju badania



Możliwość wprowadzania opisów dla ciąży mnogiej 
Możliwość podglądu ostatniego USG w oknie wizyty 
Skierowania

Możliwość zdefiniowana dowolnej liczby formularzy 
skierowań



Automatycznie wypełnianie danych pacjentki podczas 
wprowadzania skierowania



Możliwość edycji wprowadzonego skierowania 
Możliwość łatwego wprowadzania badań w skierowaniu 
poprzez wybór ze zdefiniowanej listy, zapobiegające 
literówkom



Podgląd wystawionych skierowań 
Recepty

Łatwy wybór leków do recepty wraz z standardową formą i 
dawkowaniem



Możliwość określenia formy i dawkowania leku na recepcie 
Możliwość automatycznego podziału leków na recepty na 
bazie ustawionego parametru maksymalnej liczby leków 
na recepcie 



Możliwość dostosowania wydruku do zmieniających się 
formatów recepty



Pełny zakres danych niezbędnych do poprawnego wydruku 
recepty



Podręczna lista leków 
Cytologia

Możliwość rejestracji badania cytologicznego 
Możliwość wydruku formularza do laboratorium 
Możliwość rejestracji wyników 
Możliwość podglądu ostatniego badania cytologicznego 
podczas wizyty



Przypomnienie o konieczności wykonania kolejnej cytologii 
podczas wizyty, sterowane parametrem częstotliwości 
cytologii



Wydruki

Możliwość wykonania wydruku bezpośrednio po każdym 
badaniu lub zbiorczo



Możliwość wydruku danych historycznych 
Możliwość pełnej kontroli kształtu wydruku oraz 
dostosowania do dowolnego rozmiaru papieru



Możliwość wydruku w dowolnej chwili bez konieczności 
edycji wizyty





Możliwość wydruku na papierach firmowych 
Pozostałe funkcje

Kartoteka rodzajów skierowań 
Kartoteka rodzajów badań laboratoryjnych 
Kartoteka leków 
Kartoteka podpowiedzi 
Możliwość zabezpieczenia programu hasłem 
Korespondencja seryjna (email) 
Funkcja zgłaszania problemów poprzez email 
Możliwość pracy wielostanowiskowej 
Możliwość wykonywania kopii zapasowej 
Podgląd daty i czasu w oknie wizyty i głównym oknie 
programu



Możliwość wyboru schematu kolorystycznego zgodnego  ze 
schematami MS Office



Wsparcie serwisowe realizowane przez lokalnych 
partnerów



Działanie w oparciu o stabilny serwer bazy danych FireBird 
lub Interbase




