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KA-medica to  seria  zaawansowanych  specjalistycznych  systemów  informatycznych  dla  szpitali 
i przychodni zdrowia, w skład której wchodzą:

• KA-medica Przychodnia - program do obsługi przychodni zdrowia i gabinetów lekarskich, 
posiadający wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia tego rodzaju placówek.

• KA-medica Szpital - program do obsługi klinik i szpitali. Oprócz funkcji specyficznych dla 
dużych jednostek medycznych o złożonej infrastrukturze posiada również pełną funkcjonalność 
potrzebną do prawidłowego prowadzenia przychodni.

• KA-medica Rehabilitacja - wyspecjalizowana aplikacja planowania i umawiania zabiegów 
rehabilitacyjnych ambulatoryjnych i na oddziałach dziennych.

• KA-medica e-Pacjent – rejestracja i przegląd wyników badań dla Pacjentów przez internet.

Dzięki  zastosowaniu nowoczesnych technologii  Java™ i SQL nasze systemy dają wolność wyboru 
dowolnej  platformy  systemowej  (m.in.MS Windows,  Linux,  Mac  OS)  i bazodanowej  (np.  Firebird, 
InterBase). Doskonale sprawdzają się w mieszanych środowiskach sieciowych. Zastosowane w systemach KA-
medica rozbudowane  mechanizmy  bezpieczeństwa  i  autoryzacji  użytkowników  zapewniają  pełną  ochronę 
danych osobowych oraz zachowanie tajemnicy lekarskiej. Nasze produkty są zgodne z wymogami stawianymi 
przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  oferując  szeroką  gamę  sprawozdań  rzeczowych  i  merytoryczno-
finansowych oraz obustronną wymianę danych między NFZ, a świadczeniodawcą. Dodatkowo rozbudowane 
funkcje  raportujące  pozwalają  uzyskać  klarowny  obraz  pracy  Państwa  placówki,  prezentując  informacje 
w formie czytelnych zestawień i wykresów, z możliwością wydruku lub zapisu do pliku. Wszystkie systemy 
KA-medica zintegrowane zostały ze słownikami medycznymi i farmaceutycznym BAZYL firmy IMS Health 
oraz bazą kodów terytorialnych GUS. Produkty serii KA-medica umożliwiają płynną wymianę danych on-line 
między filiami przychodni przez Internet lub sieć WAN. W przypadku wymiany danych przez Internet system 
stosuje zaawansowane mechanizmy synchronizacji serwerów i buforowania danych, co umożliwia płynna pracę 
systemu  on-line  nawet  w  przypadku  bardzo  wolnych  łączy  jak  i całkowitego  zrywania  łączności. 
Gwarantujemy  bieżące  aktualizacje  systemów  KA-medica do  zmieniających  się  przepisów  i  możliwość 
wymiany  danych  z  systemami  finansowo-księgowymi  i kadrowo-płacowymi.  KA-medica to  także  zespół 
doświadczonych  informatyków  dbających  o bezproblemową  pracę  oferowanych  Państwu  systemów. 
Funkcjonalność  systemów  KA-medica utrzymywana  jest  dzięki  bieżącemu  uwzględnianiu  uwag 
Użytkowników.
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Firma  KA-MED  działa  na  rynku  informatycznym  od  1991  roku.  Zatrudniamy  doświadczoną  kadrę 
programistów  i  wdrożeniowców.  Od  początku  reformy  służby  zdrowia  (rok  1999)  tworzymy  systemy 
informatyczne wspomagające rozliczenia, początkowo z kasami chorych, obecnie z NFZ. Nasze systemy są 
jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie spośród wszystkich dostępnych obecnie na polskim 
rynku oprogramowania dla medycyny.

Oprogramowanie  KA-medica pozwala  Państwu  na  bezstresowe i  bezbłędne  prowadzenie  rozliczeń 
z NFZ,  sprawnie  kontrolując  jednocześnie  realizację  kontraktów  prywatnych  z klientami  instytucjonalnymi 
i indywidualnymi.  Umożliwia  prowadzenie  całkowicie  elektronicznej  historii  chorób  Pacjentów 
z podpisem  cyfrowym,  bez  konieczności  drukowania  dokumentacji.  Lekarz  drukuje  jedynie  recepty 
i skierowania zewnętrzne.

Systemy serii  KA-medica oparte są na technologiach Java™, TCP/IP i SQL. Działają na dowolnym 
systemie operacyjnym wspierającym Wirtualną Maszynę Java (MS Windows, Linux, Mac OS i inne). Za silnik 
bazy  danych  posłużyć  może  dowolny  system zgodny SQL92 (Firebird,  InterBase,  PostgreSQL,  ORACLE 
i inne).

Atutami naszych systemów są:

 Sprawna praca w sieciach mieszanych (np. Linux / MS Windows / Mac OS) w konfiguracji z serwerem 
dedykowanym lub z serwerem pełniącym jednocześnie funkcję stacji roboczej

 Możliwość  obsługi  wielu  filii  lub  oddziałów  danej  jednostki  przy  wykorzystaniu  Internetu  lub  sieci 
LAN/WAN

 Moduł synchronizacji i buforowania danych umożliwiający pracę wielu filii on-line nawet przy bardzo złej 
jakości łączy 

synchronizacja baz lokalnych (replik) bez serwera centralnego
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 Do obsługi  on-line nawet  dużej  liczby jednostek/oddziałów na terenie  miasta  lub całego kraju nie  jest 
wymagany centralny serwer o dużej mocy

 W jeden system sieciowy podłączyć można bardzo dużą ilość stacji roboczych bez konieczności posiadania 
bardzo wydajnych urządzeń

 Inteligentne weryfikowanie poprawności danych zgodnie z wytycznymi NFZ
 Rozbudowane systemy uprawnień i autoryzacji użytkowników oraz ochrony danych
 Przejrzyste grafiki pracy lekarzy i wizyt pacjentów
 Szybkie umawianie pacjentów powiązane z grafikiem pracy lekarzy
 Monitorowanie pracy lekarzy, godzin i natężenia ruchu pacjentów
 Monitoring zużycia leków i środków medycznych w rozbiciu na oddziały i poszczególne zabiegi
 Monitoring obłożenia szpitala, ruch chorych
 Zestawienia finansowe i medyczne w formie graficznej lub tekstowej z możliwością wydruku i eksportu do 

pliku (MS Excel, CSV, HTML, PDF, RTF, XML, Jasper);
 Rozliczenia i sprawozdawczość z NFZ
 Obsługa kontraktów prywatnych

− pakiety świadczeń
− umowy abonamentowe indywidualne i zbiorowe
− ubezpieczenia prywatne i zagraniczne
− automatyczne wczytywanie list pacjentów uprawnionych do korzystania z pakietów medycznych
− kontrola limitów świadczeń

 Obsługa medycyny pracy
 Wymiana danych z laboratorium w standardzie HL7
 Obsługa pracowni diagnostycznych (RTG, USG, i inne)
 Edytowalne szablony opisów wizyt i hospitalizacji
 Moduł ePacjent umożliwia umawianie wizyt, przegląd wolnych terminów i komunikację z pacjentem za 

pomocą  sieci  Internet  z  zachowaniem  pełnego  bezpieczeństwa  danych  i prostym  dostępem  przez 
przeglądarkę internetową

 Moduł  podpisu  elektronicznego umożliwia  prowadzenie  całkowicie  elektronicznej  historii  chorób 
pacjentów.  Nie  jest  wymagane  drukowanie  opisów i  nie  są  wymagane  podpisy  lekarzy.  Lekarze  przy 
wizytach drukują wyłącznie recepty i skierowania zewnętrzne.
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Skrócona lista referencyjna:
 Wrocławskie Centrum Zdrowia (http://www.spzoz.wroc.pl/)
 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im.dr Z.Radlińskiego w Łodzi 

(http://www.radlinski.pl/)
 SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście (http://www.zozwola.pl/)
 Klinika Krakowska (http://www.klinika.krakow.pl/)
 Centrum Medyczne Bieńkowski (http://www.wbienkowski.pl/)
 NZOZ Sawimed (http://www.sawimed.pl/)
 Jolly Med Sp. z o.o. (http://www.rehabilitacja-popielowek.pl/)
 Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK (http://kriosonik.pl/)
 Miejsko –  Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej (http://www.przychodnia.scinawa.pl/)
 SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim (http://www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl/)
 Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie
 ARSDENT Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny (http://www.arsdent.pl/)
 UNICARDIA Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń (http://unicardia.pl/)
 NZOZ Skanmex (http://www.skanmex.pl/)
 SPZOZ w Kamieńsku
 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych s.c. (http://www.twojaporadnia.pl/)
 PrimoMedica (http://www.primomedica.pl/)
 Medpharma (http://www.medpharma.pl/)
 WOMP w Toruniu (http://www.womp.torun.pl/)
 ADAD Specjalistyczne Centrum Medyczne (http://www.adad-med.pl/)
 NZOZ Swoboda (http://www.nzozswoboda.pl/)
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne WSInf" w Głownie (http://www.szpital-

glowno.wsinf.edu.pl/)

Optymalne parametry serwera:
Procesor: Intel, AMD
RAM: 1GB (min.512 MB)
HDD: 10GB (min.3 GB)
System operacyjny: MS Windows, Linux, MacOS
Silnik bazy danych: Firebird, InterBase, PostgreSQL

Optymalne parametry stacji roboczej:
Procesor: Intel, AMD
RAM: 1 GB (min.512 MB)
HDD: 1 GB (min.512 MB)
System operacyjny: MS Windows, Linux, MacOS

Wykorzystane symbole graficzne są własnością następujących firm i organizacji:
JavaTM Oracle http://www.java.com/
InterBase Embarcadero http://www.embarcadero.com/
Firebird Firebird Foundation Incorporated http://www.firebirdsql.org/
Tux Linux http://www.linux.org/
MS Windows Microsoft Corporation http://www.microsoft.com/
Mac OS Apple Inc. http://www.apple.com/
KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa SA http://www.kir.com.pl/
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