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Jedyną możliwością komfortowego zmie- 
rzenia się z tematem jest prowadzenie  
dokumentacji w formie elektronicznej, 
na którą od ponad roku pozwalają nam 
przepisy o prowadzeniu dokumentacji 

medycznej (Rozporządzenie Ministra Zdro- 
wia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji me- 
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
/Dz.U. Nr 252 poz. 1697).

Aplikacja firmy CRAL – czyli Medycyna 
Pracy 2002+ jest właśnie takim progra-
mem komputerowym, który powstał jako 
odpowiedź, na potrzeby związane z prowa-
dzeniem praktyki lekarza medycyny pracy. 

Program powstał w 2002 r. i od tam-
tego czasu jest nieustannie rozwijany. 
Dodawane są nowe moduły i oczy-
wiście uwzględniane zmiany zwią-
zane z medycyną pracy, badaniami 
na potrzeby sanitarno-epidemio-
logiczne, badaniami kierowców  
i medycyną sportową. 

Dzięki temu mamy już wierne grono  
jego użytkowników, zadowolonych  
z aplikacji, która pomaga im w co- 
dziennej pracy.

   Zalety programu
1.  Unikamy konieczności mozolnego 

powtarzania wpisów, gdyż:
  istnieje podgląd wyników i moż-
liwość kopiowania danych z po- 
przednich kart badań (patrz zrzut 
ekranu: „Moduł historia”);
  dane osób badanych i zakładów 
pracy wprowadzane są jedno- 
razowo.

Piotr Ludwiński, CRAL

Program komputerowy 
Medycyna Pracy 2002+
Dodatkowy problem 
czy konieczność?

Liczba problemów praktykującego lekarza medycyny pracy jest długa. W skrócie można ją sprowadzić  
do trzech podstawowych pytań: 
1.  Jak powiązać mnogość koniecznych badań i konsultacji z wielu dziedzin medycyny,  

z aktualnymi  wymogami wymuszanymi przez przepisy? 
2. Jak uwzględnić to wszystko pod kątem finansowym?  
3.   W jaki sposób archiwizować karty i mieć jednocześnie natychmiastowy dostęp do wszystkich badań? 
A przecież to wszystko trzeba rozpatrywać w kilku-, kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioletnim okresie czasu!
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Następnie mogą być kopiowane au- 
tomatycznie do wszystkich doku-
mentów (kart i zaświadczeń itp.);
  dane z wywiadu zawodowego są 
kopiowane automatycznie do ko- 
lejnych kart;
  raz wprowadzona wartość dla do-
wolnego pola tekstowego pozwa- 
la na jej znalezienie w wyszuki- 
warce (wyszukanie według do- 
wolnej frazy lub nawet jej frag-
mentu) i wklejenie dla całkiem 
innego przypadku.

2.  Mamy do dyspozycji opcje pro-
gramu uwzględniające różne po- 
trzeby użytkownika:

  skanowanie wyników badań (patrz 
zrzut ekranu: „Koszty/Zestawienie 
badań/Skany”),

  możliwość przypisywania badań 
i konsultacji do wykonawców – np. 
w celu rozliczeń, z konsultantami, 
pracowniami diagnostycznymi,
  wydruki rachunków do rozliczeń 
jednostkowych i miesięcznych  
z dołączonymi zestawieniami wy-
konanych badań dla każdego z bada-
nych w firmie,

  możliwość wygenerowania faktur lub 
rachunków (wedle uznania) za dowolny 
okres czasu – zarówno dla badanych 
(jako osoby fizyczne), jak i dla firm, 
które badania zlecają,
  możliwość znalezienia badania według 
jego daty, daty następnego badania, 
nazwiska, PESEL, danych firmy lub 
NIP itd., 
  można łatwo utworzyć grupę badań 
wykonanych w danym dniu lub zwią-
zanych z zakładem pracy lub też 
osobą,

  zgodność wydruków z odpowiada-
jącym ich powstaniu stanem praw-
nym – jeżeli cofniemy się przykładowo  
o 8 lat, to wydruki z tamtego okresu będą 
zgodne z wymaganym stanem prawnym,

3.  W programie wdrożono wiele możli-
wości:

  tworzenie zestawienia planowanych 
osób do badań w wybranym przez sie-
bie okresie (łączne i dla każdej z firm 
odrębnie),

  program zawiera karty badań profilak-
tycznych (pracowników, uczniów i stu-
dentów), karty badania kierowców w try- 
bie ustawy prawo o ruchu drogowym, 
karty dla celów sanitarnych, straża-
ków OSP oraz umożliwia wydawanie 
zaświadczeń ogólnych różnego typu 
(dla osób niepełnosprawnych, na kurs 
itp.), a także karty z zakresu medycyny 
sportowej,
  umożliwia weryfikację wcześniejszych 
wizyt w ramach różnych badań,

  pozwala na kontrolę przeprowadzonych 
badań pod kątem ich liczby przypada-
jącej na różnych lekarzy związanych 
z medycyną pracy.

 Dodatkowe parametry  
 – trochę informacji  
 od strony technicznej 
  Aplikacja stworzona jest do wykorzy-
stania we wszystkich wersjach sys-
temu MS Windows® począwszy od 
Windows 98.



Prezentacje

18 PROGRAMY KOMPUTEROWE
dla medycyny 1(1)/2012

  Program jak na współczesne standar-
dy ma małe wymagania sprzętowe.  
Możliwe jest jego wykorzystywanie na- 
wet na komputerach typu netbook, 
czyli mniejszych odmianach laptopów.
  Program jest przystosowany do pracy 
jedno-, jak i wielostanowiskowej. Po- 
nadto umożliwia wybór bazy danych 
w formie jednego pliku (MSJet) lub  
na wykorzystanie serwera MsSQL. 
  W programie zaimplementowano kil-
kadziesiąt raportów i zestawień, które 
można łatwo poszerzyć poprzez wyko-
rzystanie zapytań SQL.

Przy zakupie programu, nabywa się tak- 
że możliwość zdalnej pomocy w razie 
problemów. 

O jakości naszego suportu niech świad-
czą opinie z referencji.
Zawsze jesteśmy gotowi pomóc Państwu 
z problemami. W razie kłopotów lub gdy 
pojawi się nowy pomysł, prosimy o skorzy-
stanie z danych kontaktowych umieszczo-
nych na naszej stronie.

 Co więc zyskujemy  
 dzięki programowi?

Dużo czasu na to, aby skupić się na pa- 
cjencie, a nie na drobiazgowym wypisy-
waniu danych. 
Zysk dotyczy też strony finansowej, gdyż 
mamy mniejsze potrzeby personalne 
związane  z wprowadzaniem danych i roz-
liczeń z zakładami pracy – można prze-
prowadzać je jednoosobowo. 

Natomiast wykwalifikowany personel – pie- 
lęgniarki smp, mogą zająć się wykonywa-
niem badań pomocniczych itp. 
Ponadto spokój i pewność, że badania prze- 
prowadzone przez nas są zgodne z odpo-
wiednimi wymogami prawnymi. 

Mam nadzieję, że przedstawiliśmy argu-
menty, świadczące za zakupem naszej 
aplikacji. O ile są Państwo zaintereso-
wani – prosimy o pobranie wersji DEMO 
z naszej strony lub o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną ze strony firmy 
CRAL za program Medycyna Pracy 
2002+ jest mgr inż. Piotr Ludwiński,  
tel. +48 600 296 503  
lub e-mail: piter@cral.pl  

Więcej informacji  
znajdą Państwo  
na naszej stronie 
internetowej: 
medycynapracy.co
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