Profesjonalne
oprogramowanie medyczne
dla przychodni i gabinetów NFZ
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Szanowni Państwo!
drEryk S.A. to prężnie rozwijająca się spółka z wieloletnim doświadczeniem na rynku
producentów oprogramowania medycznego. Nasze rozwiązania bazują na kompetencjach
oraz wiedzy specjalistów, jak również na stałym rozwoju i komunikacji z gronem
naszych Użytkowników. To właśnie z myślą o nich projektujemy, tworzymy i rozwijamy nasze rozwiązania.
Misją drEryk S.A. jest zwiększanie efektywności i skuteczności leczenia oraz profilaktyki zdrowia.
Dlatego też, z tym większą satysfakcją dostarczamy Państwu program drEryk Gabinet
– profesjonalne i kompleksowe narzędzie dedykowane gabinetom, placówkom NFZ
oraz przychodniom prywatnym. Na przestrzeni wielu lat naszej działalności i rozwoju zdobyło
ono zaufanie tysięcy Lekarzy, placówek i ekspertów z dziedziny Ochrony Zdrowia.
drEryk Gabinet to rozwiązanie gwarantujące sprawne i bezpieczne prowadzenie procesu
leczenia Pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawnymi. Nasze oprogramowanie
umożliwia również kompleksowe zarządzanie placówką medyczną oraz pracą jej Personelu.
Jesteśmy głęboko przekonani, że drEryk Gabinet będzie profesjonalną i wszechstronną
odpowiedzią na Państwa potrzeby. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
oraz do dołączenia do grona naszych Użytkowników.

Ewa Szymańska
Członek Zarządu drEryk S.A.
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Łączymy tradycję z nowoczesnością
Od kilkunastu lat cieszymy się zaufaniem tysięcy Lekarzy i pracowników sektora Ochrony Zdrowia, korzystających
na co dzień z naszego oprogramowania.
Naszymi Klientami są placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(AOS), świadczące usługi medyczne z zakresu ponad 50 różnych specjalizacji.
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ponad

ponad

ponad

11 tysięcy

100 tysięcy

300 tysięcy

licencji wystawionych
w drEryk Gabinet

Zdarzeń Medycznych
raportowanych dziennie

zleceń na badania laboratoryjne
zrealizowanych kwartalnie

ponad

ponad

ponad

1 milion

4 miliony

12 milionów

recept wystawianych
miesięcznie

SMS-ów do Pacjentów
wysłanych w 2021 roku

e-dokumentów
wysłanych rocznie
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Sprawdź gotowe konfiguracje dla Twojej placówki

Gabinet NFZ

Przychodnia NFZ

Przychodnia prywatna

Dopasuj nasze rozwiązania do swoich potrzeb!
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Skonfiguruj moduły odpowiednio do potrzeb
Twojej placówki medycznej

Gabinet NFZ
 Lekarz NFZ
 Rozszerzona baza leków
 Gabinet zabiegowy

Dobierz dodatkowe moduły:

Wymiana danych z laboratorium

Interakcje lekowe

Pielęgniarka POZ

Powiadomienia SMS

Import dokumentacji zewnętrznej
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Skonfiguruj moduły odpowiednio do potrzeb
Twojej placówki medycznej

Przychodnia NFZ
 Lekarz NFZ
 Rozszerzona baza leków
 Interakcje lekowe

 Gabinet zabiegowy
 Pielęgniarka POZ

Dobierz dodatkowe moduły:
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Pielęgniarka POZ

Położna POZ

Rehabilitant/Terapeuta

Powiadomienia SMS

Wymiana danych
z laboratorium

Import dokumentacji
zewnętrznej

Kreator Wydruków

eRejestracja

Skonfiguruj moduły odpowiednio do potrzeb
Twojej placówki medycznej

Przychodnia prywatna
 Lekarz prywatny
 Rozliczenia usług prywatnych
 Rozszerzona baza leków

 Interakcje lekowe
 Gabinet zabiegowy

Dobierz dodatkowe moduły:

Pielęgniarka POZ

Powiadomienia SMS

Wymiana danych z laboratorium

Import dokumentacji zewnętrznej

Kreator Wydruków

eRejestracja
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Moduły i funkcje
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Moduły i funkcje drEryk Gabinet
Lekarz NFZ
Podnieś komfort swojej codziennej pracy! Przeprowadzaj wizyty lekarskie, stomatologiczne lub
terapeutyczne oraz dokonuj bieżących rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarządzaj
dokumentacją, prowadź wykazy przyjęć oraz świadczeń - wygodnie i intuicyjnie.

Szczegóły modułu
 Przeprowadzanie wizyty lekarskiej NFZ, wizyty
stomatologicznej i terapeutycznej
 Widok całej wizyty w jednym oknie
 Rozliczenia i wystawianie faktur do NFZ
 Dostęp do pełnej dokumentacji medycznej Pacjenta
 Obsługa e-dokumentów
 Podgląd listy leków, dostęp do informacji o lekach
 Wysyłka powiadomień e-mail
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 Obsługa i generowanie zaświadczeń i innych
wydruków związanych z wizytą
 Powiadomienia o nowych wynikach badań przy
rozpoczęciu wizyty
 Przeprowadzanie wizyt cyklicznych
 Prowadzenie wykazu przyjęć i świadczeń
 Możliwość podpisu certyfikatem ZUS lub podpisem
kwalifikowanym
 Obsługa i tworzenie własnych szablonów wizyt
 Generowanie i podgląd statystyk

Lekarz prywatny
Zarządzaj swoją Placówką i podnieś standard świadczonych usług! Prowadź wizyty, pozostawaj
w kontakcie z Pacjentem. Zyskaj dostęp do list leków, samodzielnie zarządzaj swoją dokumentacją
oraz rozliczeniami w łatwy i nowoczesny sposób.

Szczegóły modułu
 Przeprowadzanie prywatnej wizyty lekarskiej,
stomatologicznej, terapeutycznej
 Widok całej wizyty w jednym oknie
 Dostęp do pełnej dokumentacji medycznej Pacjenta
 Możliwość podpisu certyfikatem ZUS lub podpisem
kwalifikowanym
 Obsługa e-dokumentów
 Podgląd listy leków, dostęp do informacji o lekach

 Wysyłka powiadomień e-mail
 Obsługa i generowanie zaświadczeń i innych
wydruków związanych z wizytą
 Powiadomienia o nowych wynikach badań przy
rozpoczęciu wizyty
 Prowadzenie wykazu przyjęć i świadczeń
 Obsługa i tworzenie własnych szablonów wizyt
 Generowanie i podgląd statystyk
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Pielęgniarka POZ
Prowadź wykaz przyjęć i karty opieki, realizuj zlecenia pielęgniarskie i testy przesiewowe swoich
Pacjentów - wygodnie, szybko i zgodnie z aktualnymi wymogami.

Pielęgniarka szkolna
Zarządzaj listą szkół, przyjmuj deklaracje, zyskaj możliwość grupowania i klasyfikacji swoich
podopiecznych pod kątem indywidualnych zaleceń. Przeprowadzaj zabiegi fluoryzacji i realizuj
testy przesiewowe uczniów.
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Szczegóły modułu - Pielęgniarka POZ

Szczegóły modułu - Pielęgniarka szkolna

 Prowadzenie wykazu przyjęć i tworzenie szablonów
zabiegów
 Możliwość przygotowania eRecepty oraz powtórki leków
 Realizacja zleceń pielęgniarskich
 Prowadzenie karty opieki
 Realizacja testów przesiewowych
 Wprowadzenie i przeglądanie wyników badań
laboratoryjnych i diagnostycznych
 Generowanie i podgląd statystyk
 Obsługa i zarządzanie deklaracjami







Grupowanie uczniów pod kątem zaleceń
Prowadzenie fluoryzacji
Obsługa i zarządzanie deklaracjami
Realizacja testów przesiewowych
Zarządzanie listą szkół i dokumentacją medyczną uczniów

Położna POZ
Zyskaj możliwość prowadzenia kart opieki, wykazu przyjęć, a także przyjmowania deklaracji.
Sprawnie i wygodnie realizuj zlecenia położnicze (np. w ramach wizyt domowych, pobierania badań)
oraz drukuj recepty papierowe.

Gabinet zabiegowy
Postaw na kompleksową obsługę punktu pobrań, wraz z odpowiednim oznaczaniem próbek. Realizuj
zlecenia pielęgniarskie, przyjmuj deklaracje, prowadź wykaz zabiegów oraz drukuj papierowe recepty
– intuicyjnie i przejrzyście.

Szczegóły modułu - Położna POZ

Szczegóły modułu - Gabinet zabiegowy

 Prowadzenie wykazu przyjęć
 Realizacja zleceń położniczych
(w tym pobieranie badań, wizyty domowe)
 Drukowanie papierowych recept
 Przygotowanie eRecept
 Prowadzenie karty opieki
 Obsługa i zarządzanie deklaracjami
 Generowanie i podgląd statystyk






Obsługa punktu pobrań wraz z oznaczaniem próbek
Realizacja zleceń pielęgniarskich
Prowadzenie wykazu zabiegów
Drukowanie recept papierowych
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Rehabilitant / Terapeuta
Obsługuj swoich Pacjentów zgodnie z najnowszymi standardami, zyskaj dostęp do wykazu świadczeń
fizjoterapeutycznych i swobodnie zarządzaj dokumentacją. Z drEryk Gabinet zyskujesz także
możliwość wprowadzenia własnych cyklów leczenia i udzielanych świadczeń, oraz wiele więcej!

Szczegóły modułu
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Obsługa Klasyfikacji ICF
Dostęp do wykazu świadczeń fizjoterapeutycznych
Obsługa dokumentacji fizjoterapeutycznej
Widok całej wizyty w jednym oknie

 Możliwość wprowadzenia cyklów leczenia i regularnie
udzielanych świadczeń
 Dostęp, tworzenie i modyfikacja kartotek Pacjentów
 Generowanie i podgląd statystyk

Rozszerzona baza leków
Dzięki temu rozwiązaniu zarówno Lekarz, jak i Pielęgniarka oraz Położna mają możliwość wystawienia
eRecepty oraz podglądu do historii wystawionych recept. Ponadto, Użytkownik zyskuje dostęp
do informacji dot. charakterystyki leków, ich refundacji oraz dostępnych zamienników.

Interakcje lekowe
Moduł ten umożliwia bieżące sprawdzanie interakcji lekowych, ujętych w formie tabeli interakcji.
Ponadto, przy przepisywaniu leków system będzie czuwał nad ich prawidłowością za pomocą
wyświetlanych alertów bezpieczeństwa.

Szczegóły modułu - Rozszerzona baza leków

Szczegóły modułu - Interakcje lekowe

 Prowadzenie wykazu przyjęć
 Realizacja zleceń położniczych
(w tym pobieranie badań, wizyty domowe)
 Drukowanie papierowych recept
 Przygotowanie eRecept
 Prowadzenie karty opieki
 Obsługa i zarządzanie deklaracjami
 Generowanie i podgląd statystyk






Kontrola potencjalnych interakcji między lekami
Alerty bezpieczeństwa przy przepisywaniu leków
Zwiększenie bezpieczeństwa terapii
Wsparcie Lekarza za pośrednictwem codziennych
aktualizacji bazy leków
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Rozliczenia usług prywatnych
Podnieś standard świadczonych usług prywatnych w oparciu o sprawdzone rozwiązania
drEryk Gabinet. Wygodnie i sprawnie zarządzaj swoją placówką, katalogiem usług oraz rozliczeniami!

Szczegóły modułu
 Rozliczanie komercyjnych usług medycznych
 Możliwość zdefiniowania cennika usług prywatnych
 Wprowadzenie i zarządzanie pakietami powiązanymi
z konkretnymi usługami medycznymi
 Możliwość podłączenia urządzeń fiskalnych
 Generowanie i podgląd statystyk
 Wystawianie faktur, faktur korygujących i paragonów
 Zarządzanie listą Pacjentów i instytucji
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Import dokumentacji zewnętrznej
Twórz dokumentację w formie elektronicznej, usprawnij swoją pracę dzięki możliwości
samodzielnego wczytywania elektronicznych plików i skanów dokumentów, zaświadczeń itd.

Szczegóły modułu
 Tworzenie dokumentacji w formie elektronicznej
 Dodanie zewnętrznej dokumentacji w formie
załączników w różnych formatach
 Możliwość dołączenia dokumentacji bezpośrednio
do kartoteki Pacjenta
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Wymiana danych z laboratorium
Zlecaj badania bezpośrednio do laboratoriów i pobieraj ich wyniki - szybko i bez zbędnych formalności.
Zyskaj możliwość usprawnienia procesu leczenia swoich Pacjentów i podniesienia jakości swoich usług!

Szczegóły modułu
 Bezpieczna i automatyczna wymiana danych
z laboratoriami
 Bezpośrednia wysyłka zleceń do pracowni
diagnostycznych
 Automatyczny zapis wyników badań
w kartotece Pacjenta
 Powiadomienia o nowych wynikach badań
przy rozpoczęciu wizyty oraz po zalogowaniu
 Możliwość zdefiniowania badań wysyłanych
do poszczególnych laboratoriów
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eRejestracja
Rejestruj swoich Pacjentów online - wygodnie i bezpiecznie. Zarządzaj swoim harmonogramem
i modyfikuj go w zależności od swoich potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu podniesiesz efektywność
i sprawność swojej codziennej pracy, a także zaoszczędzisz cenny czas - swój oraz Pacjenta.

Szczegóły modułu
 Rejestracja Pacjentów online dostępna 24/7
 Rezerwacja, zmiana terminu, anulowanie wizyty online
 Powiadomienia e-mail dla Pacjentów o zbliżającym
się terminie wizyty
 Konfiguracja harmonogramu przyjęć, dostępności
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Powiadomienia SMS
Usprawnij komunikację z Pacjentem! Wysyłaj kody eRecept, informuj go o przebiegu rejestracji
i terminach wizyty, wystawiaj eSkierowania, do których będzie miał dostęp z poziomu telefonu.
Zyskaj cenny czas i usprawnij proces leczenia!

Szczegóły modułu
 Wysyłka powiadomień SMS do Pacjentów i Lekarzy
 Informacja o kodzie eRecepty oraz o eSkierowaniu
 Powiadamianie Pacjenta i Lekarza o szczegółach
związanych z wizytą
 Konfiguracja czasu wysyłki powiadomień
 Modyfikowanie treści powiadomień o rezerwacji,
zmianie, anulowaniu i przypomnieniu o wizycie
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Kreator Wydruków
Spersonalizuj swoją pracę i dostosuj program drEryk Gabinet do potrzeb swoich oraz pozostałych
członków Personelu Medycznego. Twórz własne formularze dokumentów i dodawaj je do programu,
zarządzaj dodatkowymi dokumentami systemowymi.

Szczegóły modułu
 Tworzenie i dodawanie własnych
formularzy dokumentów
 Dodatkowe dokumenty systemowe
(np. ankieta wstępnej kwalifikacji)
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Wideokonsultacje
Pozostań w kontakcie ze swoimi Pacjentami - bezpiecznie, wygodnie i nowocześnie. Przeprowadzaj
wizyty oraz konsultacje w formie wideo i podnieś jakość swoich usług dzięki naszym rozwiązaniom.

Szczegóły modułu
 Przeprowadzanie wideokonsultacji z Pacjentami
z poziomu programu
 Możliwość prowadzenia czatu podczas wideokonsultacji
 Sprawny i bezpieczny kontakt z Pacjentem
 Stabilność połączenia (bez serwera pośredniczącego)

24

Dodatkowy administrator systemu
Uczestnicz w zarządzaniu Placówką - wszechstronnie i profesjonalnie. Zarządzaj harmonogramem
pracy Personelu Medycznego i danymi Pacjentów, generuj statystyki, administruj systemem.

Szczegóły modułu
 Możliwość zarządzania i modyfikowania pracy
Placówki z poziomu uprawnień Administratora
przez dodatkowo wyznaczoną osobę
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Rozliczenia NFZ - Pielęgniarka
Sprawnie i intuicyjnie zarządzaj swoją praktyką pielęgniarską, przeprowadzaj rozliczenia
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zyskaj stały i szybki wgląd w statystyki oraz dane swoich
Pacjentów - z drEryk Gabinet Twoja praca staje się wygodniejsza!

Szczegóły modułu
 Rozliczenia i wystawianie faktur do NFZ
 Generowanie i podgląd statystyk
 Prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej
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Chcesz wycenić własną konfigurację?
Codzienna praca z oprogramowaniem drEryk
to nie tylko pewność i wygoda, ale także możliwość
indywidualnego dopasowywania naszych
rozwiązań do Twoich potrzeb.

Chcesz stworzyć własną
konfigurację modułów?
Skontaktuj się
z naszym Zespołem!

(+48) 12 380 08 84
sprzedazgabinet@dreryk.pl
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Wsparcie i migracja
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Masz u nas Wsparcie!
drEryk to nie tylko specjalistyczne oprogramowanie medyczne,
ale także profesjonalne wsparcie dla naszych Użytkowników.

Oferujemy kompleksowy pakiet usług
technicznych oraz pomoc dla Użytkowników
oprogramowania. Dodatkowo, na bieżąco
wprowadzamy nowe procedury oraz
narzędzia umożliwiające jeszcze lepszą
i skuteczniejszą obsługę naszych Klientów.

Szczegółowo analizujemy wszystkie
uwagi i spostrzeżenia, ponieważ stanowią
one podstawę naszego rozwoju.
W ten sposób budujemy wzajemną
komunikację i współpracę.

Umacniamy się jako marka dialogu i relacji z naszymi
Użytkownikami, z czego jesteśmy niezwykle dumni!
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Wsparcie Techniczne drEryk to nie tylko
opieka techniczna nad Użytkownikiem,
ale również wsparcie merytoryczne
i informacyjne.

Wsparcie Techniczne jest dostępne dla naszych
Użytkowników pod numerem infolinii drEryk
(+48) 12 380 08 84 od poniedziałku do piątku
w godzinach:

Każdy Użytkownik w ramach zakupu
oprogramowania drEryk otrzymuje dostęp
do usług Wsparcia Technicznego. Nowoczesny
system obsługi pozwala na szybkie i skuteczne
rozwiązanie Twojego zgłoszenia oraz umożliwia
sprawną pomoc doświadczonych konsultantów.

 poniedziałek: 8:00-16:00
+ popołudniowy dyżur 16:00-19:00
 wtorek-piątek: 8:00-16:00

oraz pod adresem e-mail:

wsparciegabinet@dreryk.pl

drEryk Gabinet to wysoka jakość rozwiązań,
którym możesz zaufać!
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Migracja danych do oprogramowania drEryk
Na każdym etapie korzystania z naszych rozwiązań zapewniamy Ci profesjonalną obsługę
i wsparcie techniczne. Nasi specjaliści zadbają o pełne wdrożenie i migrację danych jeszcze przed
rozpoczęciem Twojej pracy z oprogramowaniem. Dzięki temu zachowujesz płynność i komfort
swojej pracy, a także oszczędzasz swój czas.
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Indywidualne podejście

Przygotowanie danych

 Proces migracji dostosowujemy do rytmu Twojej pracy.
 Pomożemy Ci w wyborze najkorzystniejszego
rozwiązania, dopasowanego do wielkości
i rodzaju bazy danych.

 Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo Twoich danych.
 Nasz Zespół będzie z Tobą w kontakcie na każdym
etapie procesu migracji danych.

Migracja danych
do oprogramowania
drEryk

Dopasuj zakres i czas migracji
do swoich potrzeb

Zyskaj cenny czas na obsługę
swoich Pacjentów

Migracja części lub całości danych?
Wybór należy do Ciebie! Nasz Zespół
przeprowadzi cały proces, a Ty
będziesz miał możliwość swobodnego
rozpoczęcia pracy z drEryk Gabinet.

Dzięki naszemu procesowi migracji
nie musisz budować bazy Pacjentów
od początku i nie tracisz czasu
na ręczne wprowadzanie danych.
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Innowacyjne rozwiązanie
online dla Twojego gabinetu
drEryk eGabinet działa w przeglądarce, bez wtyczek,
bez instalacji. Zawsze aktualny!
Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych oraz szybki
proces migracji dopasowany do Twojej działalności.

Zeskanuj kod QR i wypróbuj demo!
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Chcesz wycenić własną konfigurację? Skontaktuj się z nami!
Nasz Przedstawiciel zaprezentuje Ci ofertę
odpowiadającą Twoim potrzebom

Infolinia: (+48) 12 380 08 84
E-mail: sprzedazgabinet@dreryk.pl
Twój przedstawiciel drEryk:

