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Pani w szkole zapytała: „Dzieci, co robi lekarz?”, a cała klasa odpowiedziała chórem: 

„Leczy!”.  

Wydaje si�, �e najmłodsi wykazali znacznie wi�cej rozs�dku ni� pewne instytucje, 

które za wszelk� cen� staraj� si� obarczy� lekarzy dodatkowymi obowi�zkami 

administracyjnymi, zapominaj�c, jak cenny jest ich czas, jak wielk� warto�� ma ich wiedza i 

jak wiedz� t� nale�y spo�ytkowa�. Rzeczywisto�� jest jednak brutalna i nawet gdyby owych 

instytucji nie było, lekarze i tak musieliby cz��� swojej energii po�wi�ca� na bardzo 

przyziemne czynno�ci. Rozwi�zaniem problemu jest oczywi�cie sprawny i kompetentny 

personel pomocniczy, jednak�e personel taki kosztuje, i to całkiem sporo… Jak wi�c sprawi�, 

by lekarz mógł spokojnie leczy�, a przychodnia nie musiała zatrudnia� całego tłumu 

rejestratorek? Odpowied� jest prosta: nale�y wdro�y� odpowiedni system informatyczny! 

W poprzednich artykułach opisywali�my takie oprogramowanie – System Berberis, 

wspomagaj�cy funkcjonowanie firmy. Nie pisali�my jednak nic o placówkach medycznych… 

A przecie� s� one bardzo specyficznymi przedsi�biorstwami. Czy jest wi�c mo�liwe, aby 

oprogramowanie, które sprawdza si� w zakładzie produkcyjnym, specjalistycznej hurtowni, 

firmie usługowej, czy kancelarii prawnej, mogło funkcjonowa� równie� w szpitalu, 

przychodni albo gabinecie lekarskim? Otó� tak! Pod warunkiem, �e jest ono dostatecznie 

elastyczne! 

Konstruuj�c System Berberis mieli�my pełn� �wiadomo�� specyfiki ró�nych bran�. 

Wiedzieli�my doskonale, �e prawnik nie zaakceptuje programu przeznaczonego dla sklepu, a 

lekarz tylko u�miechnie si� z politowaniem. Dlatego te� postanowili�my zbudowa� platform�, 

która byłaby na tyle uniwersalna, by korzystaj�c z niej dało si� stworzy� rozwi�zanie dla 



niemal ka�dej bran�y. Z drugiej jednak strony chcieli�my, aby odpowiednie prace 

dostosowawcze nie musiały trwa� zbyt długo, wi�c nasza platforma sama w sobie jest ju� 

gotowym systemem i nawet bez owych prac mo�e by� u�ytkowana! 

Czy my, jako firma, znamy si� na specyfice bran�y medycznej, czy j� dobrze 

rozumiemy? Na pewno s� tacy, którzy rozumiej� j� lepiej od nas, a szuka� ich nale�y, mi�dzy 

innymi, w�ród naszych partnerów. Nasza współpraca z nimi opiera si� na tzw. strategii Co- 

development, zgodnie z któr� współtworz� oni System Berberis korzystaj�c z udost�pnianych 

przez nas narz�dzi i buduj� rozwi�zania dziedzinowe, np. przeznaczone dla gabinetów 

lekarskich. My z kolei certyfikujemy owe produkty, wspieramy ich sprzeda� i dalszy rozwój. 

Decyduj�c si� na Berberisa znacznie upro�cisz swoj� prac� oraz zautomatyzujesz 

szereg czynno�ci. Przede wszystkim, wygodny kalendarz zapewni Ci efektywne zarz�dzanie 

terminami. Bezpo�rednio z niego przejdziesz do karty pacjenta, uzyskasz wgl�d w histori� 

choroby i błyskawicznie sprawdzisz wprowadzone przez inne osoby wyniki bada�, równie� 

takie, które maj� posta� elektronicznych zał�czników (np. USG czy RTG). Na koniec 

wreszcie odnotujesz swoj� diagnoz�, zalecenia odno�nie dalszego leczenia oraz ustalisz dzie� 

i godzin� kolejnej wizyty. Wszystko w jednym miejscu! Je�eli zajdzie potrzeba konsultacji z 

innym specjalist�, na Twoje �yczenie uzyska on oczywi�cie wgl�d w niezb�dne dane. No i 

jeszcze raporty dla NFZ… Tu bez w�tpienia równie� mo�esz liczy� na Berberisa. 

Na rynku istniej� jednak systemy dedykowane wył�cznie dla placówek medycznych. 

Po co wi�c si�ga� po rozwi�zanie bardziej uniwersalne? Czym wyró�nia si� Berberis? 

Powtórzmy raz jeszcze: elastyczno�ci�. Programy stworzone specjalnie dla jednej konkretnej 

bran�y od pocz�tku wydaj� si� skostniałe – w istocie pisane s� bowiem dla jednego, 

konkretnego odbiorcy (tego pierwszego), a przecie� ka�dy jest troch� inny! Kupuj�c taki 

system skazany jeste� wi�c zawsze na bolesny kompromis, polegaj�cy na tym, i� b�dziesz 

musiał dostosowa� si� do czyjego�, niekoniecznie najlepszego stylu pracy. Alternatywnie, 

cz��� zada� pozostanie poza systemem. Je�eli natomiast wybierzesz Berberisa oraz 

skorzystasz z fachowej pomocy naszej i naszych partnerów, b�dziesz mógł cieszy� si� 

rozwi�zaniem uszytym na miar�, za� owo szycie nie b�dzie trwa� długo i nie b�dzie 

kosztowa� kroci, bo przecie� główny trzon jest ju� gotowy. Warto na koniec wspomnie�, �e 

pierwsza wersja Berberisa weszła na rynek w 2001 roku, a pisz�c j� bazowali�my na 

do�wiadczeniach zdobywanych w ró�nych firmach od połowy lat dziewi��dziesi�tych! 

Aby dowiedzie� si� wi�cej, skontaktuj si� z naszym Działem Sprzeda�y lub jednym z 

naszych partnerów, a przede wszystkim koniecznie odwied� nasz portal: 

http://bms.krakow.pl 


