
MOBILNÍ VIZITA
Webová aplikace pro tablety, plně kompatibilní s řešením 
FONS Enterprise. Lékař má při vizitě v rukou přístup 
k relevantním datům pacienta bez nutnosti listování 
v papírové dokumentaci.

POPIS ŘEŠENÍ
Méně chyb – vyšší bezpečí pacienta
Produkt Mobilní vizita patří do skupiny produktů 
podporujících klinickou efektivitu a bezpečí pacientů. 
Jedná se o aplikaci pro dotyková zařízení, jež je plně 
kompatibilní s řešením FONS Enterprise, a díky které 
má lékař při vizitě v rukou přístup k dokumentaci 
pacienta bez nutnosti listování v papírové dokumentaci.

Řešení pro celou nemocnici
Řešení je vhodné pro akutní oddělení (vč. JIP) i pro 
oddělení následné péče. Data jsou plně strukturována, 
tak jak je lékař zná z aplikace FONS Enterprise. Při práci 
s modulem Mobilní vizita odpadá přepisování zápisů 
z papírové dokumentace do KIS, čímž se zvyšuje 
efektivita a eliminuje řada chyb, které mohou při 
přepisování vznikat.

Data kdekoliv
Díky aplikaci Mobilní vizita může mít přednosta odděle-
ní přístup k důležitým informacím o pacientech i v době, 
kdy plní své manažerské povinnosti a je požádán 
o urgentní konzultaci.

Nezávislost na operačním systému
Řešení je postaveno jako webová aplikace, je tedy plně 
nezávislá na operačním systému dotykového zařízení, 
pracuje stejně u zařízení Android i-OS či MS Windows. 
Jediným předpokladem pro práci je přístup k internetu 
(nebo intranetu), tedy WiFi, případně i GPRS.

Jedno zařízení v ruce při vizitě
Aplikace samozřejmě zohledňuje umístění pacientů na 
pokojích a lůžkách, které plně odpovídá skutečnosti. Při 
vizitě u lůžka pacienta má lékař k dispozici administra-
tivní údaje pacienta, jeho anamnézy, diagnózy, labora-
torní výsledky, zprávy z konzilií, žádanky, operační 
protokoly. Součástí řešení je nejen náhled na aktuální 

medikace a jejich historii, ale i aktivní zadávání či změnu 
ordinovaných léků, včetně infuzí. Lékař má tedy v rukou 
plnohodnotný nástroj k provedení vizity, včetně možnosti 
zápisu denního dekurzu.

On-line přístup
Všechna data pořízená dotykovým zařízením jsou ukládána 
přímo do dokumentace pacienta a tedy okamžitě přístupná 
pro další personál. Stejně tak každá změna v dokumentaci, 
nový laboratorní výsledek, zpráva apod. se stává okamžitě 
dostupnou i v mobilním zařízení.

Vysoké zabezpečení a komfort ovládání
Aby nemohlo dojít ke zcizení a zneužití pacientských dat, je 
přístup do aplikace chráněn autentifikací uživatele. 
Samozřejmostí je aktivní přizpůsobení zobrazovaného 
obsahu různým velikostem a orientacím dotykových zařízení 
a aktivní používání zažitých gest pro jejich ovládání.
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MOBILNÍ
VIZITA

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

Snadné a intuitivní ovládání.

Možnost práce v dosahu připojení k síti.

Není nutné cokoliv v aplikaci nastavovat, 
vše respektuje systémové nastavení 
uživatele.

Jedno zařízení v ruce pro všechny pacien-
ty, všechny informace na jednom místě.

Přístup k medikacím s možností změny či 
doplnění.

On-line informace od dalších uživatelů, 
on-line informace pro další uživatele.


