
СОФТУЕР ЗА 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Извънболнична помощ – системата е с 
изключително удобство и лекота на работа. Изчистен 
и лесен интерфейс, който помага и организира 
пациентопотока без да натоварва потребителите. 
Екраните се обновяват автоматично. С вградена 
функционалност за регистратура и каса, с един 
бутон издавате фактура или друг необходим 
документ. Инструмент, който помага на 
собствениците и мениджърите да постигнат 
стратегическите си цели на развитие.

Част от нашите клиенти

SMART управление във Вашия медицински център

Неизвестен факт е, че изборът на медицински софтуер е не лека задача, защото поставяте бизнеса си в ръцете на друг. И този друг трябва да 
разбира от Вашия медицински бизнес толкова добре, колкото и Вие. Системата не е просто код, който може да напише всеки програмист, а е 
изграждане на цялостна инфраструктура, бизнес модел, с който може бизнесът Ви да работи успешно и Вашето време да не се отнема от 
ненужни неща.

Съществуват редица софтуери, които не казваме, че са лоши, но липсва заложен бизнес модел на болничното заведение, има отделни 
софтуери и програми и работата и отчетността отнема много повече време, което от своя страна би довело до загуба на сериозен финансов 
ресурс.

OYSTICK е софтуер, който събира цялата дейност в единна система, като обхваща цялата работа на лечебните заведения. Не е нужно да J
използвате втори и трети софтуер, защото OYSTICK събира всичко в един прозорец. Модулно ориентиран, софтуерът ни бива лесно J
конфигурируем за специфичните нужди на бизнеса Ви. Ако в бъдеще Ви потрябва допълнителен модул, той се появява бързо и лесно в 
интерфейса, защото в OYSTICK сме помислили за всичко и сме с една крачка пред останалите.J

Какво прави нашата система предпочитана пред другите софтуери? 
Предимства на системата:

Нашата система се интегрира успешно с всички изисквания с НЗИС – Е-досие, Е-направление, Е-рецепта
Безпроблемна работа в мрежа с обща база данни(клиент-сървър)
Онлайн услуги – запазване на час, нотификации, проверка на резултати, допълнителна свързаност към платформите Super Doc или 
Easy Doc, по избор.
Собствен домейн в medsoft.online, с локация и контакти, което ви дава уникалното предимство да управлявате и следите онлайн 
записаните часове от пациенти, както и техния график за приемане. Тук има два панела – за пациенти и лекари. Пациентите могат да 
виждат резултатите си, да записват час, да виждат ред за кабинета, да плащат онлайн, да виждат и изтеглят финансовите справки, да 
виждат и изтеглят Е-рецептите си и др.
Мениджмънт – справки в реално време за дейността и др.. Много добра справочна система, обхващаща както медицинската и 
финансова информация, така и информация свързана с приходи, разходи и наличности в аптека и склада;
Автоматично обновяване на системата, без да се налага Вашата намеса/ време, като изпращаме своевременни имейли за промените 
по версията на софтуера или директно във Вашия потребителски профил;
Системата поддържа автоматично настроени архиви, за последващо възстановяване при технически или софтуерен проблем;
Мониторинг и актуализация на сървъра 24 часа в денонощието;
Управление на различни ценоразписи към контрагенти;
Много добър и качествен съпорт.
 



Системата обхваща цялата работа на лечебните заведения:

Работата в кабинетите. Всеки лекар следи пациентите насочени към него, има възможност да генерира всички първични документи и може да 
приключи финансовата част на прегледа;
Специализиран модул за АГ специалисти, Женска консултация;
Работа на регистратура, каса: записване на часове, насочване и заплащане, фактуриране. Управление на продажбите и паричния поток, в това 
число към фондове за допълнително здравно осигуряване;
Отчети към НЗОК, РЗОК, ДЗОФ. Отчетна дейност към всички институции, ангажирани с дейността на центъра. Xml отчитане на Е- болничните 
листи, през директните сервизи на НОИ;
Работа с ЛКК комисии – в програмата се въвеждат прегледите, извършвани от ЛКК с автоматично издаване на протоколи и болнични листи от ЛКК. 
Системата работи с неограничен брой комисии;
Профилактична дейност – системата поддържа профилактични цикли по клиенти, конфигуриране на услуги и пациенти към тях, автоматично 
генериране на профилактични картони и профилактични прегледи, изследвания и писма към тях;
Поддържаме всички видове лаборатории;
Поддържаме интеграции с външни лаборатории;
Поддържаме аптека и склад. Тук има възможност за изписване по разходни звена, както и персонално с лекарствени листове. Допълнително 
амбулаторно, могат да се изписват персонално консумативи и медикаменти по извършени процедури на пациента, както и да се изписват 
продукти.

Взаимодействащи си модули: 

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на 
пациенти длъжници и др./
Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, Медицинско направление, Е-рецепта, Е-направление, 
Стандартна рецепта, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, 
Бързо известие и др./
Модул „АРТ „ /За специализирани медицински центрове извършващи инвитро процедури./
Модул „Логистика“ /Управление на позитивния списък на лекарствата използвани при стимулациите логистика – консумативи и вещеви склад./
Модул „Справочна система“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извън-болничната дейност, 
болничната и инвитро дейността, брой пункции, трансфери, инсеминации обща успеваемост и по лекари./
Модул „Болнични листи“ /Издаване и разпечатване на болнични листи./
Модул „Профилактика“/Поддържа профилактични цикли с цялата документация и отчетност по тях./
Модул „Лаборатория“ /За медицински центрове, които извършват лабораторни изследвания./

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел:

OYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,J
предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на 
софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

- Образна диагностика (PACS) – OYSTICK /Единственият медициснки софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни J
предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
- Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от 
страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
- Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и 
лесна комуникация в цялото здравно заведение./
- CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора 
клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и 
ефективност на кол център отдела като цяло./
- Логистика, Аптека, Склад / Прецизно управление на всички лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад. Поддържа множество 
междинни складове./

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:
marketing@smart-ss.org/ 0889 69 39 62
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