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ODBORNÝ ČASOPIS PRO SOCIÁLNÍ PÉČI

Iva Hüttnerová:
Kdo radosti doma nemá,
ten ji marně jinde hledá…
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Jaké vychytávky
má Cygnus
pro zdravotnický
personál v sociálních
službách?
Cygnus má pro všechny všeobecné
sestry pohodlné softwarové
i hardwarové pomocníky, které jim
zjednodušují práci, minimalizují
papírování a tím dává více příležitostí
věnovat se klientům.

Jste všeobecná sestra?
A víte, jak si maximálně
zjednodušit svoji práci?
Mějte důležité
informace
vždy při sobě

Zbavte se
papírové
archivace

Zjednodušte
si komunikaci
se ZP

INKO
objednávejte
jedním kliknutím

Práci přímo u klientů
vám usnadní přenosné
dotykové zařízení
IRePad, které můžete
mít neustále u sebe.
Uvidíte co a u koho
máte udělat a jediným
dotykem prstu
zrealizované výkony
rovnou potvrdíte jako provedené. Nemusíte
s sebou neustále nosit papíry a následně
vše v kanceláři přepisovat ještě do PC.

Dalším pomocníkem pro
jsou podpisové karty.
Zrealizované výkony zcela
bezpečně a jednoduše
podepíšete přímo
v počítači. Takže nemusíte
nic tisknout a ručně
podepisovat. A také se
zbavíte papírové archivace
dokumentů, vše za vás
uložíme my, na našich
serverech.

Takto podepsané
ošetřovatelské výkony
následně jednoduše,
jedním kliknutím
z počítače odešlete
na pojišťovny. Ano,
už nemusíte nikam
chodit osobně.

Přímo z programu
CYGNUS také
můžete objednávat
INKO pomůcky od
6 nejvýznamnějších
dodavatelů na trhu.
Už nemusíte chodit
na několik různých
portálů a složitě
objednávat na
různých místech.

IReSoft, s.r.o.
Cejl 62, 602 00 Brno

T: +420 543 215 460
E: info@iresoft.cz

www.iscygnus.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují

výroční desátý

Týden

sociálních služeb ČR
8.–14. října 2018

Ji ž 10let spolu
Partneři Týdne sociálních služeb ČR

Armáda spásy ČR I Asociace veřejně prospěšných organizací I Česká asociace streetwork I Diakonie ČCE I Hlavní město Praha I Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj I Kraj Vysočina I Královehradecký kraj I Liberecký kraj I Město Prachatice I Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Olomoucký kraj I Pardubický kraj I Plzeňský kraj I Statutární město Brno I Statutární město Ostrava
Středočeský kraj I Ústecký kraj I Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Mediální partneři

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Inkontinence pod kontrolou

SENI CARE – KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU
JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE A AKTIVACE
ÚČINNÁ OCHRANA

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

LEHKÁ INKONTINENCE

STŘEDNÍ
INKONTINENCE

TĚŽKÁ INKONTINENCE
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