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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.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

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/ahol-nagy-szukseg-van-most-a-megbizhato-
vonalkod-olvasokra-az-egeszsegugy-bp334)
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AHOL NAGY SZÜKSÉG VAN MOST A MEGBÍZHATÓ 
VONALKÓD OLVASÓKRA: AZ EGÉSZSÉGÜGY

A vonalkódokat az egészségügyi ágazat minden területén használják. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy beteg belép a 
rendelő ajtaján, egészen a mintavételig vagy gyógyszertári kiadóablakig, mindenhol találkozhatunk kódokkal és 
szkennerekkel. 

És bár az egészségügyben a vonalkódok felhasználása sokrétű lehet, a végső cél tulajdonképpen minden esetben 
ugyanaz: a betegek biztonságának megőrzése és egészségi állapotuk helyreállítása.

Most megmutatjuk azt, mire használható az orvoslásban a vonalkódos adminisztráció, és hogyan segíthet megbirkózni 
az olyan, nehéz időkkel, mint a jelenleg kialakult járványhelyzet.

Minták rendezése
Az orvosok egyik legrosszabb rémálma, hogy az általuk vett minták összekeverednek. Ezáltal pedig a különböző 
betegségre tesztelt páciensek rossz eredményeket kapnak, félrekezelik őket. Sajnos gyakran hallani ilyen balesetekről, 
mely leginkább az elavult adminisztrációs eszközök alkalmazásának köszönhető.

Ennek megelőzésében segít a vonalkódos címkézés, mely nem csak gyorsabbá és egyszerűbbé, de lényegesen 
biztonságosabbá is teszi a fontos minták nyilvántartását.

Az egészségügyi vonalkód címkéket úgy tervezték, hogy a legszigorúbb előírásoknak is megfeleljenek, és laboratóriumi 
körülmények közt is minden esetben képesek legyenek helytállni. Segítségükkel pedig a figyelmetlenségből vagy 
tévedésből adódó hibák legnagyobb százaléka hatékonyan elkerülhető.

Különösen jól jön ez olyan időkben, melyekben kiemelten fontos szerepe van a mintavételnek és a betegek folyamatos, 
gördülékeny tesztelésének.

Betegek azonosítása

Sok egészségügyi létesítmény egy rendkívül egyszerű megoldással teszi egyszerűbbé a betegek nyomon 
követhetőségét. A megoldás nem más, mint egy egyszerű, vonalkóddal ellátott karszalag, melyet a kórházban 
tartózkodásuk alatt kell viselniük. 

A karszalagon található kód leolvasásával az orvosok minden olyan, a betegekkel kapcsolatos, fontos információt 
pillanatok alatt elérhetnek, melyekhez korábban kórlapok és adminisztrációs papírkötegek átböngészésére volt szükség.
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A vonalkódos nyilvántartás segítségével könnyen ellenőrizhető, hogy az adott beteg a megfelelő gyógyszereket kapja, 
vagy a panaszainak megfelelő kezelésben részesül. Ez a megoldás egyszerre képes csökkenteni a felesleges 
papírmunkát, és nem csak az orvosok feladatait könnyíti meg, de a betegek biztonságát is képes hatékonyan növelni.

Az egészségügyi dolgozók ráadásul bármikor frissíthetik a beteg egészségügyi nyilvántartását, amely a digitális 
megoldásoknak köszönhetően azonnal átkerül a kórház adatbázis-rendszerébe.
Készlet hatékony nyilvántartása

Nem titok, hogy a kórházak napi szinten milliónyi eszközt kezelnek, ami a készletgazdálkodást időigényes feladattá 
teszi. A vonalkódos rendszer bevezetése azonban segít a rendelési és nyilvántartási folyamatok felgyorsításában és az 
anyagok hatékony nyomon követésében is.

Az adminisztrációs rendszer könnyedén beállítható úgy, hogy minden egyes leolvasott eszköz vagy gyógyszer után 
újraírja az adatbázist, ezáltal könnyedén elkerülhetők lesz a leltári hibák elkerülése. A vonalkódok ráadásul azt is 
lehetővé teszik, hogy követni tudjuk, ki használta utoljára az adott eszközt, vagy melyik orvos lépett utoljára kapcsolatba 
egy adott beteggel.

Ezek persze csak a jéghegy csúcsa, hiszen a vonalkódokat és szkennereket rengeteg egyéb feladatra használják az 
egészségügyben. Az ágazat gyakorlatilag minden szegmensében jelen vannak, és ahol lehet, megkönnyítik az orvosok, 
ápolók, egészségügyi dolgozók feladatát.
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