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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.
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Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/a-mobilitas-jelentosege-az-egeszsegugyben-bp346)
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A MOBILITÁS JELENTŐSÉGE AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN

Korábban is foglalkoztunk már azzal, hogy a mobileszközök és a vonalkódos adminisztráció használata egyáltalán nem 
új dolog az egészségügyben. A jelenlegi helyzetben azonban úgy tűnik, nagyobb szükség van a modern megoldásokra, 
mint valaha korábban.

Az okos technológia használata egyszerre teheti gyorsabbá, pontosabbá és biztonságosabbá a betegek kezelését. Ezt 
igazolja többek közt a Zebra felmérése is, mely szerint a mobileszközök használata akár 61 százalékkal is csökkentheti 
a kezelések során felmerülő, 52 százalékkal a mintavétel során ejtett adminisztrációs hibákat, és 46 százalékkal a 
kezelések során vétett tévedéseket is.

Akárhogy is nézzük tehát, a modern technológia sok esetben segíthet a betegek életének megmentésében. Éppen 
ezért az okoseszközöknek és hatékony adminisztrációs megoldásoknak nagyobb jelentőségük lehet az egészségügy 
terén, mint korábban valaha.

Hogyan segítik a mobileszközök az orvosokat és ápolókat?
Korábban már foglalkoztunk azzal, az egészségügy területén milyen széles körben használhatók a vonalkód olvasók, 
címkézők, valamint hordozható adatgyűjtők. Azonban akkor még mi sem számítottunk arra, milyen megnövekedett 
szerephez jutnak az egészségügyi intézmények a koronavírus-járványnak köszönhetően.

A gyors és hatékony munka a korábbinál is jobban felértékelődött, és egyre nagyobb szerepet kap a gyors és hatékony 
betegellátás.

A Zebra blogján megjelent bejegyzésben Dr. Zafar Chaudry, a Seattle-i gyermekkórház igazgatóhelyettese foglalta 
össze röviden és érthetően, miért is annyira fontos jelenleg a modern technológia vívmányainak integrálása az 
egészségügyben, amennyire.

Véleménye szerint a jelenleg kialakult helyzet magas fokú mobilitást igényel, ami a hagyományos eszközök 
használatával mind az orvosok, mind az ápolók számára nehéz feladatot jelent. Sőt, az esetek többségében szinte 
kivitelezhetetlen.

Fontos a pontosság, valamint az egészségügyi dolgozók közti, folyamatos kommunikáció, melyre a legegyszerűbb 
módot a modern okoseszközök jelentik.

A magas minőséget képviselő, hordozható készülékek emellett segítik az adminisztrációs munkát, és a 
munkafolyamatok lerövidítésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a papírmunka helyett az egészségügyi dolgozók azzal 
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tölthessék idejüket, amihez leginkább értenek: a gyógyítással.

Mindezek mellett a vonalkódos rendszer és a mobil adatgyűjtők használata a lehetséges hibákat is képes a minimumra 
csökkenteni, ezáltal rengeteg téves diagnózis, összecserél lelet, vagy épp komolyabb műhiba is elkerülhető.
A jövő a digitalizációé

Sok egészségügyi szakember szerint, mint ahogyan az élet sok, egyéb területén, úgy az orvoslásban is a digitális 
megoldásoké a jövő. Egyre elterjedtebbnek számítanak például a betegeket távolról segítő mobilalkalmazások, de a 
virtuális egészségügyi konzultáció, vagy a rászorulók távfelügyelete is megoldható.

Ahhoz azonban, hogy ezek a megoldások jól működhessenek, megbízható, hibáktól mentes eszközökre van szükség. 
Olyan megoldásokra, mint a Zebra kifejezetten egészségügyi és betegellátási célra tervezett eszközei, melyek minden 
esetben lehetővé teszik a gyors és pontos adatkezelést, megkönnyítve ezzel az orvosok, ápolók, valamint a 
gyógyszerészek munkáját is.
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