Szpitalny system informatyczny FONS Enterprise jest kompleksowym systemem informatycznym do wspierania działalności zakładów opieki zdrowotnej różnego typu i wielkości. Jest to nowa generacja systemu
informatycznego, który powstał na podstawie zmieniającego się środowiska informatyki medycznej. FONS
Enterprise reaguje na zmianę podejścia użytkowników, zarządców i organizatorów służby zdrowia do systemów informatycznych. Ponadczasowa koncepcja interfejsu użytkownika, najnowsze dostępne technologie i
oryginalna architektura wewnętrzna systemu łączą w sobie prostotę, bezpieczeństwo, elastyczność i potencjał rozwojowy na przyszłość. Nowe kluczowe własności FONS Enterprise dają zasadnicze i nowe wartości
powstające na długotrwałych zasadach, którymi FONS Enterprise znacząco różni się od wszystkich dotychczas wykorzystywanych systemów. Kompleksowość i zrównoważenie aplikowanych zasad, możliwość
włączenia do istniejących szpitalnych systemów informatycznych firmy STAPRO będzie razem z technologiczną jakością, główną korzyścią z zastosowania tego rozwiązania.

System zorientowany procesowo
Kluczowa zmiana w podejściu do systemu informatycznego polega na przejściu od systemu ewidencyjnego do systemu procesowego. W odróżnieniu od klasycznego systemu ewidencyjnego
FONS Enterprise umożliwia definiowanie szablonu procesów (standardowe procedury diagnostyki i leczenia) i uruchamianie workflow, który
prowadzi użytkownika przez określone czynności, kontroluje ich wykonanie i przekazuje dalsze
czynności określonym wykonawcom (użytkownikom). Zdefiniowany proces można planować,
kontrolować i oceniać. Proces wspiera decydujących użytkowników, ale nie musi ich ograniczać
z punktu widzenia niestandardowych procedur
(ostrzega tylko o rozbieżnościach od standardowych procedur, itp.). Podejście procesowe
wspiera zarządzanie akredytacyjne, umożliwia
większą efektywność pracy dzięki uproszczeniu
zwykle wykonywanych czynności.

Wspieranie ekonomicznego zarządzania i zarządzanie jakością opieki
W odróżnieniu od systemów ewidencyjnych, gdzie wykorzystanie danych jest wcześniej ustalone w zależności od zdefiniowanej na stałe struktury danych, w FONS Enterprise możemy konfigurować zakres ewidencjonowanych danych zgodnie z potrzebami pracowników zarządzających i kontrolujących tak, aby były do
dyspozycji wszystkie niezbędne charakterystyki i wskaźniki. Z punktu widzenia ekonomiki chodzi na przykład o limity finansowe, koszty bieżące, zyski i przypadki HV, wartości porównawcze przy ocenie potencjału
ulepszeń, itp. Z punktu widzenia jakości opieki chodzi o wskaźniki do obserwowania i oceniania jakości,
informacje eksperckie, wczesne ostrzeganie, zalecane procedury albo informacje wspierające decydowanie
użytkowników. Kontrola, ocena i porównanie jest zasadniczym założeniem dalszego postępowania.

Wysoka dostępność informacji w FONS Enterprise
Ważną cechą systemu nowej generacji jest jego otwartość w znaczeniu interoperacyjności, otwartość na
maksymalne wykorzystanie ewidencjonowanych danych i otwartość z punktu widzenia indywidualizacji (customizacja, konfiguracja) konkretnego wdrożenia.
Dla maksymalizacji otwartości w kierunku do innych systemów i integracji w ramach większego układu informatycznego, FONS Enterprise udostępnia takie usługi, które zapewnia przy wykorzystaniu międzynarodowych (na przykład HL7) i lokalnych (DS4) standardów wymiany danych, integracji do większych systemów
(rozwiązania sieciowe i regionalne). Nowy system jest otwartym zintegrowanym systemem informatycznym
funkcjonującym w celu rozwoju spółki pod względem informatycznym, który w najbliższym czasie będzie
nieodłączną częścią służby zdrowia we wszystkich krajach WE.
Dane ewidencjonowane w systemie są (w warunkach polityki bezpieczeństwa) w pełni możliwe do wykorzystania przez zintegrowane narzędzie wyszukujące tak, aby liczba statystyk, zestawień, wyjść do druku,
pomp danych i eksportów nie była ograniczona.
Możliwość indywidualizacji rozwiązania dostarczonego użytkownikowi polega na istnieniu narzędzi, które
zapewniają indywidualizację środowiska użytkownika dla poszczególnych zadań i elastyczność wewnętrznych procesów. Bardzo ważną własnością jest możliwość indywidualizacji i konfiguracji zdarzeń i algorytmów wewnętrznych, co zapewnia doskonałe połączenie nowego systemu z istniejącymi procesami konkretnych zakładów opieki zdrowotnej.

Intuicyjne i proste sterowanie dla wszystkich użytkowników FONS Enterprise
Praca użytkowników w FONS Enterprise jest również przy zachowaniu albo pogłębieniu oraz poszerzeniu
rozwiązań w poszczególnych obszarach prostsza, bardziej przejrzysta i intuicyjna. Każdy użytkownik ma do
dyspozycji zawsze te informacje, które w kontekście jego pracy są ważne i konieczne.

Od wcześniejszej generacji systemów z szeregiem wyskakujących okienek przechodzimy do jednego pulpitu roboczego wspierającego dashboardową organizację, która wynika z aktualnych trendów tak, aby środowisko użytkownika udostępniało maksimum przejrzystych informacji.
Prostota i przejrzystość systemu prowadzi do zmniejszenia ilości błędów wprowadzanych danych, zmniejsza obciążenie czasowe personelu medycznego czynnościami administracyjnymi i ułatwia poświęcenie się
pacjentowi.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Rozszerzenie spektrum matryc danych w SI do oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej
Planowanie, informowanie i ocena procesów
Podział procesów pomiędzy zdefiniowanych użytkowników albo operacje – zadania, to – do list
Zmniejszenie kosztów opieki przez wykorzystanie eksperckich informacji w trakcie leczenia
Zmniejszenie obciążenia administracyjnego użytkowników przy pracy z systemem – większa efektywność pracy dzięki uproszczeniu zwykle wykonywanych czynności
Maksymalne wykorzystanie ewidencjonowanych danych w formie zestawień, statystyk, raportów
Zmniejszeni liczby usterek w ewidencjonowanych danych
Efektywne wsparcie akredytacji
Legalne prowadzenie dokumentacji w czysto elektronicznej formie
Indywidualne ustawienie interfejsu użytkownika, zakresu funkcji i zakresu ewidencjonowanych danych
Wsparcie wyższej prawnej ochrony zakładu opieki zdrowotnej dzięki narzędziom do sterowania jakością
opieki
Pełna otwartość dla komunikacji z innymi systemami (interoperacyjność, standaryzacja interfejsu, itp.)
Pozytywne podejście użytkowników do aplikacji i większa wydajność implementacji HIS za pośrednictwem życzliwości dla użytkownika, prostoty i intuicyjnego sterowania
Maksymalne przystosowanie do standardowych procesów albo już przyjętych best-practices w konkretnym zakładzie opieki zdrowotnej

OPIS ROZWIĄZANIA
FONS Enterprise zawiera funkcjonalności, które umożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej i wspierają czynności bieżące na poszczególnych klinicznych stanowiskach pracy. Zapewnia wprowadzenie niezbędnych danych administracyjnych, przetwarzanie wykazów i danych statystycznych oraz wspomaga pracę lekarzy i pielęgniarek rzy dokumentowaniu stanu zdrowia pacjenta przy badaniach ambulatoryjnych i
hospitalizacji. Swoją treścią pokrywa wszystkie procesy kliniczne prowadzone w istniejących szpitalnych
systemach informatycznych, a ponadto umożliwia definiowanie dowolnej strukturowanej dokumentacji dla
specyficznych potrzeb poszczególnych specjalizacji. Podstawowym elementem klinicznej części FONS Enterprise jest zdarzenie kliniczne, do którego jest sporządzana dokumentacja pacjenta (wywiad o stanie
zdrowia, karta przyjęcia, badanie ambulatoryjne skierowanie na różne badania, historia choroby, przebieg
choroby, protokół operacyjny, opis porodu, itp…). Wysoki stopień konfigurowalności zdarzenia klinicznego
umożliwia ustawienie dokumentacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego zakładu opieki zdrowotnej - od bardzo prostych dokumentów składających się tylko z edytora do zapisania dowolnego tekstu, po
złożone strukturowane formularze z rozległą wewnętrzną logiką. Każde zdarzenie kliniczne składa się z kilku części: nagłówek, diagnoza, wymaganie (ta część jest ważna do zlecenia różnych badań), badanie/wynik
(do których użytkownik zapisuje skierowania na badania, wyniki, opisuje stan pacjenta itp.), podsumowanie
(zdarzenie kliniczne automatycznie generuje z zapisanych danych podsumowanie dla potrzeb różnych raportów i wykazów). FONS Enterprise jest oparty na nowoczesnym graficznym interfejsie użytkownika, który
w maksymalnym stopniu wspiera ergonomię pracy końcowego użytkownika. Stara się o jak największą
przejrzystość, a w związku z trendem korzystania z dużych i szerokokątnych monitorów pracuje z większą
liczbą okien dashboardu na ekranie, które końcowemu użytkownikowi udostępniają te informacje, które są
mu potrzebne dla danej czynności. Na przykład oprócz wykazu pacjentów leżących na oddziałach w kolejnych oknach można wyświetlić również zestawienie klinicznej dokumentacji wybranego pacjenta, jego wyniki laboratoryjne, wykaz czynności zalogowanego użytkownika, ewentualnie wykaz aktualnie dostarczonych
wyników cito, itp.
Przy pracy z pacjentem jest też zawsze wyświetlany panel pacjenta, w którym są przejrzyście pokazane
podstawowe dane pacjenta łącznie z ostatnimi alergiami, diagnozami, medykamentami, informacjami o operacji, … Użytkownik już na pierwszy rzut oka jest informowany o ważnych czynnikach związanych ze stanem
zdrowia pacjenta. Bezpośrednio z panelu pacjenta można otworzyć odpowiedni formularz do wprowadzenia/edytacji danych (diagnozy, grupy krwi, alergie, itp.).
FONS Enterprise umożliwia pracę z grafiką bezpośrednio w dokumentacji pacjenta, do której można wprowadzać schematyczne rysunki, w których użytkownik może za pomocą różnych znaczników i uwag zaznaczyć na przykład odleżyny, obrażenia, itp. Częścią dokumentacji może być też informacja graficzna,
dźwiękowa, video, itp. Graficznie, za pomocą timeline mogą być interpretowane na przykład wyniki lub inne
strukturowane dane i zdarzenia.
FONS Enterprise umożliwia użytkownikowi jednoczesne otworzenie i przeglądanie
oraz zapisywanie dla wybranego pacjenta
większej liczby zdarzeń klinicznych. Użytkownik może na przykład opisywać stan
pacjenta i jednocześnie wprowadzać zlecenia na niezbędne badania, wystawiać
recepty albo przeglądać ostatnie wyniki
laboratoryjne.
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