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Novinky na trhu – nová bezpečná  
a levná komunikační platforma  
mezi lékaři

CGM CLICKBOX představuje nejmoder-
nější jednotnou komunikační platformu 
mezi registrovanými zdravotnickými 
zařízeními. Umožnuje příjem zpráv 
od lékařů, odesílání různých žádanek, 
odesílání zpráv jiným lékařům nebo 
zdravotnickým zařízením, a to vše 
v zašifrované a zabezpečené podobě. 
Tato služba je díky své variabilitě vhod-
ná nejen pro velká nemocniční zařízení 
a laboratoře, ale je určena především 
pro ambulantní lékaře, a to bez rozdílu 
jejich odborností.

Jak služba funguje v praxi? 
Zdravotnickým zařízením lze například 
odesílat nejběžnější žádanky, lékařské 
zprávy, nálezy, obrázky v datovém 
formátu ministerstva zdravotnictví 
DASTA. V blízké budoucnosti bude 
umožněno například i zasílání zpráv 
ve formátu elektronicky podepsaného 
PDF. Představte si, kolik těchto situa-
cí řešíte v běžném pracovním dni. I se 
základní bezplatnou verzí CGM CLIC-
KBOX Basic se můžete do komunikace 
se zdravotnickými zařízeními používa-
jícími CGM CLICKBOX Pro (kam spadají 
například laboratorní řetězce) aktivně 
zapojit. Pohodlí pracovního dne se tím 
ještě znásobí. 

Hlavní laboratorní řetězce jsou již 
ve službě zapojeny, a tím je zajištěn 
elektronický příjem výsledků. Všem 
těmto laboratořím můžete navíc po-
sílat elektronicky také laboratorní žá-
danky, což je jednodušší než papírovou 
formou. Navíc si můžete nadefinovat

vlastní profily laboratorních vyšetře-
ní a ušetřit tak čas a snížit chybovost 
při vyplňování jednotlivých metod do 
papírové žádanky. Nemusíte se bát ani 
toho, zda je na druhé straně komu-
nikace skutečně ten, koho očekáváte. 
Identita všech zapojených uživatelů do 
služby CGM CLICKBOX je ověřována na 
základě elektronického podpisu, tudíž 
se nemusíte bát toho, že se Vámi posí-
laná citlivá data dostanou do nespráv-
ných rukou.

Využití v ambulanci i úspora 
papíru
Veškerá komunikace může být již brzy 
díky službě CGM CLICKBOX provozová-
na především elektronicky. Elektronic-
ká komunikace je v porovnání s tiskem 
papírových dokumentů bezpečnější, 
mnohonásobně levnější, rychlejší, ale 
také ekologičtější. Nejrůznější výsled-
ky z laboratoří či radiologie se propi-
sují přímo do dokumentace pacienta. 
Služba nemá žádná omezení z hlediska 
velikosti zdravotnického zařízení, a tak 
je vhodným pomocníkem jak pro malá 
ordinační zařízení, tak i velké polikli-
niky a řetězce. Služba CGM CLICKBOX 
Vám umožňuje odesílání příloh. 

Jednoduchá aktivace služby
Zákazníci s řešením od CGM mají služ-
bu dostupnou přímo v prostředí svého 
ambulantního systému. Aktivace služ-
by není časově ani technicky nároč-
ná, vše je opravdu jen na pár kliknutí. 

CGM CLICKBOX tak můžete mít během 
několika málo minut připravený pro 
Vaši komunikaci. Aktivace služby CGM 
CLICKBOX Basic a CGM CLICKBOX Plus 
je pro podporované ambulantní infor-
mační systémy CGM navíc zdarma.

Procesem registrace Vás provede 
specialista podpory společnosti CGM 
nebo PDF návod  na stránkách CGM-
CLICKBOX.cz. Velkou výhodou je sku-
tečnost, že je tato služba dostupná i zá-
kazníkům bez ambulantních systémů 
CGM. 

Čerpáno z tiskových materiálů 
společnosti CompuGroup Medical ČR

Zpracovala redakce časopisu  
causa subita

V uplynulých dnech bylo společností CGM ohlášeno ukončení provozu služby MEDICAL NET, která doposud slou-
žila jako komunikační prostředek pro elektronický přenos dat pacientů, jako například lékařské zprávy, labora-
torní žádanky, RTG nebo patologické žádanky, mezi jednotlivými zdravotnickými subjekty. Od data 01/07/2022 
bude tato komunikační platforma definitivně nahrazena modernější, rychlejší, dokonale zabezpečenou a eko-
nomicky mnohem výhodnější službou CGM CLICKBOX, která patří do širokého portfolia produktů Společnosti 
CompuGroup Medical.

causa subita informuje


