Vezetői információk
járóbeteg intézmények menedzsmentje számára
A mai járványveszélyes időszakban különösen fontos a gyors, rugalmas, könnyen kezelhető
információs rendszer használata. Az ABACOM Kft. által ajánlott JBIR2020 rendszer jól
alkalmazható az intézmények működése közben felmerülő problémák okának megkeresésére!
A szoftver az intézmény belső hálózatába telepített szerveren fut, az adatokhoz felhasználónévvel
és jelszóval lehet hozzáférni ezért adatvédelmi aggályok nincsenek. Az alkalmazott adatbáziskezelő
gyors, a jogosultak számára könnyen kezelhető! Az adatbázis a korábbi évek adataival gyorsan
feltölthető, az elemzésekhez a fajlagos mutatók több éves háttere biztosítható!
A JBIR 2020 kidolgozásakor azt tartottuk legfontosabb szempontnak, hogy a szakmai adatbázis
lekérdezésekor a vezetők válaszokat tudjanak kapni intézményük aktuális egészségügyi
teljesítményének






jellemzőiről,
változásának irányáról,
működésének anomáliáiról,
működést befolyásoló körülményekről,
az interaktív tervezési lehetőségek miatt
a bevételt termelő szervezet, a
kapacitások és a működési paraméterek
esetleges megváltoztatása miatt várható
bevételváltozásról!

A program éveket összehasonlító képernyőjén
az évek hónapjainak teljesítményét befolyásoló
adatokat és mutatókat tartalmazó dashboard
alkalmas a megelőző évek hasonló hónapjainak szezonális hatását mutató adatok vizsgálatához,
de a havi adatokat évenként egymás mellé íratva láthatóvá tehetők a változás tendenciái. Az
adatokat szűrni lehet szakmára, telephelyre, rendelőre, orvosra, a vonzáskörzeten (TEK-en) belüli
és kívüli esetekre, beküldőkre, ami a beállításoknak megfelelő esetszámot és a pontbevételt mutató
összefüggések grafikonját azonnal megváltoztatja.
Ha grafikonok helyett adatokat szeretnénk látni, akkor a grafikonok átválthatók Excel formátumú
adattáblára. Az adatokból az ismert pivot tábla szerkesztővel bármilyen fejléccel, rendezéssel listák,
táblázatok készíthetők, nyomtathatók.
Hasonló Dashboard technikát használunk hónapon belül a napok teljesítményének elemzésére is.
A kiválasztott hónap napjaira a fő termelési adatok és mutatók grafikonjain jól látszanak az
esetszám, a pontszám (vagy Ft), a pont/eset, a beavatkozás/eset, az óránkénti esetszám, a
tárgyhóban kezelt esetek BNO-ja, a kódoláshoz használt WHO kódok összesen és BNO-nként.
A tényadatok napi változásának grafikonján megmutatjuk a tervértékeket és a havi tény átlagokat,
emiatt látszik a tervértéktől való eltérés és a bevétel elérését akadályozó tényezők összefüggése!
A terv vagy TVK, a változó forgalmi adatoknak megfelelően, elemzés céljából könnyen módosítható,
vagyis igazítható az aktuális tényadatokhoz. A havi adatok képernyőjén rugalmasan változtatható a
grafikonok mérete és elhelyezése.

A havi adattáblák és grafikonok is szűrhetők szakmára, kasszára, telephelyre, rendelésre vagy
orvoskódra.
Itt is könnyen lehet átváltani grafikus elemzésről Excel formátumú listára és itt is ajánljuk az adatok
pivot táblával való lista generátorát, ami végtelen számú elemzésre ad lehetőséget. Csak példaként
ajánljuk az esetösszetétel lekérdezését szakmánkként, orvosi munkahelyenként életkor, nem,
lakóhely, állampolgárság szerint vagy az esetek megoszlását BNO szerint, esetleg a kiválasztott
szakmánál a BNO-hoz használt WHO kódokat, mint a kezelések statisztikai protokolljának
ellenőrzését! Ez különösen járványok idején használható hatékonyan!
A lekérdező rendszer alkalmas a teljesítmény érdekeltségben dolgozó orvosok
számlamellékletének előállítására és a MÁK béradatainak beolvasása után a szakmák, rendelések,
orvosok bevétel/bér arányának vizsgálatára. Lehetőség van a költségadatok helyi igényeknek
megfelelő feldolgozására, fedezetszámítások közös kialakítására.
A JBIR2020 saját orvosnyilvántartó modullal rendelkezik, amivel összeállítható az OBP jelentés,
csak a szokásosnál egyszerűbben. Több szempont, kategória szerint vizsgálható a
munkaidőkihasználás az egy órára jutó esetszám, pont és Ft elemzésére! A munkaidőt több
forrásból is át tudjuk venni! Kezelni tudjuk a finanszírozási szerződés engedélyezett óráit, a
munkaszerződéssel lekötött időt, a beléptető rendszer adatait és a jelentett forgalom esetszáma
alapján naponta az első és utolsó beteg között eltelt időt!
A NEAK-tól kapott REP állományokat a JBIR2020 átlátható, könnyen olvasható formájú listába
konvertálja, orvosi munkahelyenként külön oldalra szerkeszti, ami kinyomtatható vagy belső
hálózaton keresztül elküldhető.
A TAJ hibák rendezéséhez együttműködés esetén le tudjuk kérdezni az intézmény orvosszakmai
adatbázisában nyilvántartott adatokat, melyek felhasználásával automatikusan lehet levelet
szerkeszteni a NEAK számára a TAJ-hibák javításához.
A JBIR2020 segít megkeresni a fekvőbeteg intézményekkel párhuzamosan jelentett ellátások
hibáját és a hibák javítása érdekében jól értelmezhető formában kinyomtatja azokat.
Ha az orvosszakmai rendszer szállítója lehetővé teszi, hogy naponta, vagy hetente lehessen átvenni
és beolvasni az esetforgalmi jelentés részidős adatait akkor a JBIR2020 alkalmas a napi működés
elemzésére már hóközben is. Ez a lehetőség új perspektívát nyújt a vezetők számára a működést
alakító tényezők időben történő érzékeléséhez, az időben történő beavatkozáshoz.
A JBIR 2020-nak saját beteg-előjegyzéseket kezelő rendszere van! A rendelő honlapján több
hónapra előre karbantartjuk (megmutatjuk) a rendelésenként már lefoglalt időpontokat, aminek
ismeretében új kezelési időpontot lehet kérni a saját mobilszám és emailcím megadásával. Ezt egy
diszpécser (a belső körülmények ismeretében) pontosítja, majd visszaigazolja! A Foglaláskezelő
rendszer a kért időpont közeledtével többször is figyelmeztetést küld a betegnek és kéri jelezze,
ha nem tud megjelenni az általa kért időpontban. A lefoglalt időpontok kérésre törölhetők, ezzel a
weboldalon megjelenő foglalási táblázatban felszabadul az időpont, amit így mások is kérhetnek!

A leírt funkciókkal rendelkező JBIR2020 program bérleti díja az egyes intézmények bevételének
arányában eltérő, nagyjából nettó 0,1-0,2% Ft/hónap. A betegek időpont foglaló rendszerének külön
ára van mivel az a JBIR2020-tól függetlenül is használható. Elérhetőségünk a www.abacom.hu
weboldalon megtalálható.
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