
 

 

Informatikai támogatás 
minden orvosnak 

2021. december 8. 

 

BEMUTATKOZIK A MEDIT SOLUTION KFT. 
„A jövő elkezdődött.” A világ új 

korszakba lépett és a fejlődés egyre 
gyorsuló ütemben halad. Azonban a 
jövő nem csak elméleti formában, 
hanem gyakorlati megvalósításként 
bontakozik ki az emberek 
mindennapi életében pl.: 
közlekedésben, iparban, 
gazdaságban, telekommunikációba 
stb., és ne felejtsük el természetesen 
az Egészségügyet sem. Ahol fontos és 
mondhatjuk úgy elengedhetetlen a 
különböző technikai, gyógyító, 
informatikai és ügyviteli struktúra 
fejlődése. 

A XXI. században jelentős 
informatikai változásoknak vagyunk 
szemtanúi. Rohamos léptékben 
fejlődik a számítástechnika és a 
mobiltechnológia, melynek 
eredményeképpen létrejövő 
infokommunikációs eszközök a 
globalizáció irányába mutatnak. Ezzel 
együtt világszerte változik a 
betegellátás gyakorlata, amely a 
klasszikus orvos-beteg viszonyban 
minőségi változást eredményez. A 
rohamos technika fejlődése 
megváltoztatja mindennapjainkat és 
az élet minden területén – így a 
betegellátásban is – érezteti hatását.  

Az előbb leírtakat hivatott 
képviselni és segítséget nyújtani az 
ügyfelek részére a MedIT Solution 
Kft.  

A Kft. fő profija és szolgáltatási 
területe kiterjed az alap Informatikai 
szaktanácsadástól egészen az 
egészségügyi informatikai 
szaktanácsadásig, valamint az 
ezekhez kapcsolódó konzultációs 
tevékenységig.  

Céljaink és ügyfeleink 
elégedettségének elérése és 
növelése érdekében profi 
szaktudással rendelkező 
szakemberek állnak szolgálatukra 
informatikai fejlesztési, 
tanácsadási, adatvédelmi, oktatási 
és Support tevékenységek 
összességében. 

FŐBB 
JELLEMZŐK 
 Meglévő és új Informatikai 

eszközpark fejlesztése, 
cseréje, konfigurálása, 
supportálása  

 Informatikai és 
egészségügyi informatikai 
szaktanácsadás, oktatás  

 Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér /EESZT/ 
szakmodulok oktatásában, 
kezelésében, 
paraméterezésében való 
szakmai segítségnyújtás  

 A hatékony egészségügyi 
informatikai szoftverek 
használatának érdekében 
az ügyfelekkel való 
folyamatos 
kapcsolattartás és 
számukra egészségügyi 
szakmai módszertani 
támogatás nyújtás 

Részletekért 

Görgessen 

Tovább… 

 



 

 

RÓLUNK... 
Mi vagyunk a MedIT Solution; Vagy egyszerűbben az Ön 
Egészségügyi Informatikai Szaktanácsadója és támogatója. 

 

Másként mondva és fogalmazva egy 
csapat „szakmai tudáscsomag” 
vagyunk: a munkánk a küldetésünk is, 
amiben elsődlegesen az Ön sikerét 
keressük. Véleményünk szerint ez így 
tökéletes, mert Önnek is úgy 
adhatjuk és nyújtjuk a legjobbat, ha 
örömöt lelünk a saját szakmai 
támogatásunkban, szem előtt tartva 
mottónkat, hogy Önnek a Gyógyítás 
legyen az első! 

Ezért döntöttünk úgy barátommal és 
kollégámmal, hogy megalapítunk egy 
olyan céget, amely az orvosok és az 
asszisztencia válláról leveszi a terhet, 
ez által megkönnyítve, könnyebbé 
téve számukra az adminisztratív 
munka feldolgozását. 

Miért érdemes minket 
választania? 

3 ok, amiért megéri Önnek az 
ismeretségünk. Jól jönne olyan 
láthatatlan IT munkatárs, aki lépten-
nyomon az érdekeit képviseli, sőt 
minden egyes megkeresés esetén 
támogatná Önt valamilyen ötlettel, új 
tudással, tanáccsal? A tudáson kívül a 
szakmai segítségnyújtás a 
mindenünk. E koncepció az, ami 
szerintünk jól működik. Mindez 
persze magában nem lenne elég, 
ezért az ötletet megtöltöttük több 
mint 14 év tapasztalatával és 
figyelmével, hogy tényleg profi és 
szakmai segítséget tudjunk nyújtani, 
ha egészségügyi informatikáról van 
szó. 

GYORS REAKCIÓ 

Gyors reagálás ajánlatkérésekre, 
megkeresésekre, megrendelésekre. 

 EGYEDI IGÉNYEK TELJESÍTÉSE 

Nincs két egyforma igény, 
megkeresés és helyzet. Mindenhol 
felmerülnek időnként olyan egyedi 
igények, szituációk, amiknek 
komplexitása bonyolultnak bizonyul. 
Egy jó szakmai tanácsadó erre is 
tudja a választ. 

IDŐVEL AJÁNDÉKOZZUK MEG 

Lényegesen leegyszerűsödhetnek a 
napi adminisztrációs, informatikai 
terhei, ügyei. Ön azzal foglalkozhat, 
ami igazán a szakterülete azaz a 
Gyógyítással. A bonyolult 
kapcsolatrendszer helyett elegendő 
csupán egy céggel kapcsolatban 
lennie. Sokkal átláthatóbbá válik a 
munkamenet és az informatikai 
folyamat. 

Hol vagyunk elérhetőek? Többet 
megtudna rólunk? 

Ezen segíthet egy e-mail vagy egy 
személyes látogatás a 
HONLAPUNKON vagy megtalál 
minket a közösségi médiában a 
FACEBOOKON 

 

 

 

 

 

 

 

MedIT Solution, 
hogy Önnek a 

Gyógyítás 
legyen az Első! 

 

: +36 30 530 8027 
        +36 70 908 38 09  
: info@medits.hu  

: https://medits.hu/  

https://medits.hu/rolunk/
https://www.facebook.com/MedITSolutionKft
mailto:info@medits.hu
https://medits.hu/

