
ARCUS MED
nowe rozwiązanie
dla placówek medycznych
oferowane przez Arcus S.A. 

       Czy wiesz, że…? 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657) 

od 1 sierpnia 2017 roku wszystkie podmioty udzielające świadczeń 

zdrowotnych będą zobowiązane do prowadzenia wyłącznie 

elektronicznej dokumentacji medycznej.

Arcus MED spełnia 

wszystkie wymagania 

formalno – prawne 

oraz gwarantuje całkowite 

bezpieczeństwo 

i poufność danych.

Aplikacja pozwala użytkownikom na łatwe 
i szybkie zarządzanie dokumentacją 

medyczną z poziomu urządzenia, za 
pomocą panelu dotykowego. Dzięki temu proces 

tworzenia, archiwizacji 
i obiegu dokumentacji medycznej jest 

jeszcze prostszy i sprawniejszy.  



ARCUS MED

Wychodząc naprzeciw polskiemu ustawodawstwu, 

firma Arcus S.A., jeden z największych na rynku 

dostawców zintegrowanych systemów zarządzania doku-

mentem oraz wyłączny przedstawiciel japońskiego kon-

cernu Kyocera Document Solutions w Polsce, stworzyła 

nowe, intuicyjne rozwiązanie dla branży medycznej - Arcus 

MED. 

Arcus MED to aplikacja stworzona we współpracy 

z firmą RightSoft, producentem oprogramowania klasy 

HIS „ESKULAP”, która umożliwia tworzenie elektronicznej 

dokumentacji medycznej (EDM).

Aplikacja dedykowana jest na urządzenia wielofunkcyj-

ne marki KYOCERA, wyposażone w technologię HyPAS.  

Arcus MED umożliwia proste i intuicyjne skanowa-

nie dokumentów, które po przekształceniu w do-

kumentację elektroniczną trafiają do bazy danych 

ESKULAP.  Aplikacja pozwala użytkownikom na ła-

twe i szybkie zarządzanie dokumentacją medycz-

ną z poziomu urządzenia, za pomocą panelu doty-

kowego. Dzięki temu proces tworzenia, archiwizacji 

i obiegu dokumentacji medycznej jest jeszcze prostszy 

i sprawniejszy. 
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Dokumentacja medyczna, posiadając ogromny walor informacyj-

ny, stanowi nieodłączny element procesu leczenia każdego pacjen-

ta. Stąd też wymogiem koniecznym jest jej prowadzenie w sposób wła-

ściwy i staranny. Prawidłowe prowadzenie elektronicznej dokumentacji 

medycznej (EDM) nakłada na placówki medyczne obowiązek wdrożenia odpo-

wiedniego systemu, który zagwarantuje m.in.:

•	 zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą

•	 zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji

•	 stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych 
oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych

•	 jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej świadczeń 
zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian

•	 możliwość wydrukowania kopii dokumentacji medycznej

wygodny intuicyjny panel sterowania

Automatyzacja procesu przetwarzania 
i obiegu dokumentów, usprawnia pracę 

pracowników placówek medycznych, eli-
minując jednocześnie prawdopodobieństwo 

popełnienia przez nich błędów. 


