
Системата дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата медицинска информация, 
включително и всички образи. Разбирайки нуждата, нашите софтуерни инженери дадоха възможност освен стандартните dicom 
формати да се обработват и съхраняват видео формати и образи от най-различни машини и апарати.

Dicom Viewer – отваря се от медицинско досие на пациента, като дава възможност за визуализиране на всички записани образи, 
независимо на какъв апарат са правени. Част от образите позволяват директно да се изтеглят като снимки и да се ползват за научни 
разработки.

Work List – от медицинското досие лекаря директно пуска заявка към конкретния апарат, като данните на пациентите се прехвърлят 
автоматично към него.

DICOM Structured Report – всички извършени измервания могат да се прехвърлят в обработваем машинен формат към информацион-
ната система. Голямо удобство при Феталната морфология и биометрични измервания на плода, където данните директно от ехографа 
се прехвърлят в протокола.

JOYSTICK – Иновативният софтуер от ново поколение

Използването на Work List спестява на лекаря ръчното въвеждане на данните на пациента в апарата. По този начин се избягват и 
допускането на грешки.
Съхранението на всички DICOM образи в медицинското досие на пациента позволява на лекаря по – бърза диагностика и преглеждане.
Dicom Structured Report – всички извършени измервания могат да се прехвърлят автоматично в медицински документи. Това спестява 
ръчното им попълване при писането на разчитанията и резултатите от прегледа.
Системата работи и с направления по здравна каса, както на хартия така и електронни. Интегрирана е към НЗИС системата за 
е-направления и връщане на резултати. Отчитане и фактуриране към ПИС.
Системата поддържа автоматично настроени архиви на всички образи, за последващо възстановяване при технически или софтуерен 
проблем; По този начин се избягва загубата на данни.
Мониторинг и актуализация на сървъра 24 часа в денонощието;
Много добър и качествен съпорт.

Обхват и работа със системата: 
Приложения:



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./
Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медицински софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни 
предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
Модул „Е – направления“ /Изтеглянето на електронното МДД става много лесно с електронен подпис на лекаря или лечебното заведение. След 
валидиране на резултата, отново с Е-подпис се връщат към НЗИС резултатите от разчитанията./
Модул „Електронно подписване“ /Е-подписа ще решите многократните подписвания на разчитанията и резултатите от прегледа, като можете 
директно да разпишете документите си с мишката върху екрана. Гарантира високо ниво на сигурност./
Модул „Статистика и Отчетна дейност“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извършената дейност, отчети и 
към извършената дейност към РЗОК/

Взаимодействащи си модули:

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,
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.
 
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./

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна
система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55
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