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KAMSOFT rozwija nowy świat informatyzacji w medycynie.

FO

R

KS-ASW
Apteki Szpitalne

Zapraszamy na nasze
strony internetowe

KS-GABINET
Gabinety lekarskie
KS-SOLAB
Laboratoria

Oprogramowanie dla medycyny

www.kamsoft.pl
Ogólnopolski System
Ochrony Zdrowia

KS-PPS
Rozliczenia

Systemy KAMSOFT
w ramach
Ogólnopolskiego Systemu
Ochrony Zdrowia

KS-MEDIS
Szpitale

KS-SOMED
Przychodnie

O WA N E

KS-KST
Kliniki
Stomatologiczne

www.osoz.pl
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KAMSOFT stworzył oraz sukcesywnie rozwija projekt Ogólnopolskiego
Systemu Ochrony Zdrowia. To pionierska w skali kraju informatyczna
platforma, której celem jest wzmocnienie mechanizmów profilaktyki i
ochrony zdrowia. W ramach OSOZ opracowano m.in. bezpieczne
Indywidualne Konta Zdrowotne Pacjenta.
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Zaprojektowane z dbałością o każdą funkcję i wygodę użytkowania
aplikacje KAMSOFT wyróżnia nowoczesność technologii, ergonomia oraz
szerokie możliwości wspomagania codziennej pracy.
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KAMSOFT S. A.
E-mail: medycyna@kamsoft.pl
Tel. (32) 209 07 05. Fax. (32) 209 07 15
ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice

W dzisiejszym
MSD wierzymy,
że receptą na rozwiązywanie
problemów zdrowotnych jest
partnerstwo. Dlatego wsłuchujemy
się w opinie pacjentów, lekarzy i osób
odpowiedzialnych za ochronę
zdrowia, aby oferować rozwiązania
przynoszące realne
korzyści społeczne.
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Aby
dowiedzieć się
więcej, odwiedź
www.msd.pl
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ROMANTYCZNE REZYDENCJE
W DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW

PAŁAC WOJANÓW Sp. z o.o.
Wojanów 9
58-508 Jelenia Góra
tel. +48 75 754 53 00-02
faks +48 75 754 53 03
rezerwacja@palac-wojanow.pl
www.palac-wojanow.pl

PAŁAC DĘBOWY
Karpniki, ul. Stawowa 12
58-533 Mysłakowice
tel. +48 75 754 08 00
faks +48 75 754 53 03
biuro@palac-debowy.pl
www.palac-debowy.pl

PAŁAC PAULINUM
ul. Nowowiejska 62
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 649 44 00
faks +48 75 649 44 03
biuro@paulinum.pl
www.paulinum.pl

Inspirujãce oĳwietlenie
dla szpitali przyszğoĳci…
juő dzisiaj!

Praktycznym przyk³adem po³¹czenia nowoczesnego oœwietlenia oraz diagnostyki
jest, opatentowana przez firmê Philips,
koncepcja Ambient Experience – stosowana m.in. w pracowniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Wykorzystuj¹c oœwietlenie i projekcjê obrazów, pozwala ona pacjentom w dowolny
sposób malowaæ przestrzeñ pomieszczenia, w którym odbywa siê badanie.
Na œcianach i suficie gabinetu mo¿e
wyœwietliæ siê motyw komiksowy, fale
morskie czy górski krajobraz. Wybranemu tematowi towarzyszy odpowiednia
œcie¿ka dźwiêkowa, tworz¹c relaksuj¹ce
otoczenie, które zmniejsza stres zwi¹zany
z badaniem – szczególnie wœród najm³odszych pacjentów.
Koncepcja Ambient Experience jest
opar ta na wieloletnich badaniach nad
wystrojem placówek klinicznych. Opracowano j¹, by pobyt w szpitalu oraz specjalistyczne badania uczyniæ mo¿liwie jak
najmniej stresuj¹cymi.
Dziêki wykorzystaniu oœwietlenia, rozwi¹zañ architektonicznych oraz projekcji
obrazów powstaje przestrzeñ, któr¹ pacjent mo¿e spersonalizowaæ. Po³¹czenie
dźwiêku i przyjemnego oœwietlenia tworzy przyjazne, relaksuj¹ce otoczenie.

Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania
Ambient Experience to:
• Zapewnienie pacjentom komfortu fizycznego i psychicznego oraz dobrego
samopoczucia. Dziêki temu uzyskiwane
wyniki s¹ bardziej precyzyjne, a czas
leczenia krótszy.
• Nawi¹zanie kontaktu miêdzy pacjentami
a lekarzem i personelem. Nowoczesne
technologie medyczne mog¹ podczas badañ wywo³ywaæ stres u pacjentów. Dziêki
Ambient Experience kontakt z pacjentami
– zw³aszcza najm³odszymi – staje siê ³atwiejszy, co pozwala zmniejszyæ lêk, stres
oraz poczucie odosobnienia.
• Zapewnienie pacjentowi komfortowego
poczucia kontroli nad badaniem. Ambient
Experience sprawia, ¿e pacjent jest aktywnym uczestnikiem ca³ego procesu.
Mo¿liwoœæ kreowania w³asnego otoczenia za pomoc¹ obrazów, œwiat³a i dźwiêku daje poczucie kontroli, które podnosi
pewnoœæ siebie i komfort.
• Usprawnienie pracy w szpitalu. Skrócenie
d³ugotrwa³ych badañ i czasu oczekiwania zwiêksza równie¿ efektywnoœæ pracy
personelu.
Kompleksowe rozwi¹zanie
Rozwi¹zanie Ambient Experience stanowi
doskona³e uzupe³nienie pracowni obrazowania i pomieszczeñ pomocniczych. Mo¿na
je jednak z powodzeniem zastosowaæ tak¿e
na ca³ym oddziale, a nawet ca³ej placówce.
www.philips.pl/healthcare

