
 
 
 

A növekvő versenyhelyzet korában a klinikák és kórházak számára elengedhetetlen a 
folyamatos minőségfejlesztés. A páciensek, az orvosi személyzet és a beutaló intézmények 
véleményének felmérése nemcsak a minőségbiztosítási követelményeknek való megfelelés 
miatt fontos, hanem a vezetőség döntéshozatalának elősegítése céljából is. 

A EvaSys qmClinica program intelligens megoldás a klinikák, kórházak és más 
egészségügyi intézmények számára a szolgáltatások minőségének, az intézmény 
hatékonyságának gyors és rendszeres kiértékelésére.  

Lehetővé teszi osztályok, kórházak, egész szervezetek vagy azok bármilyen alegységeinek 
automatikus, rendszeresen elvégzett kiértékelését. A lehető legnagyobb automatizálási fokot 
nyújtja a kérdőívek összeállításától kezdve az eredmények kiértékelésén át az összesítő 
jelentések elkészítéséig. Biztosítja a felmérési eredmények sokoldalú felhasználhatóságát. 

 
 

 
 

Az EvaSys qmClinica előnyei: 

• web-alapú rendszer, könnyen integrálható a már 
meglévő helyi számítógépes környezetbe 

• használata nem igényel speciális szaktudást 
• költséghatékony: alacsonyan tartja a nyomtatási és 

az adatbeviteli költségeket 
• papír-alapú és online felmérésekhez is alkalmas 
• gyors átfutási időt biztosít a résztvevők számára 
• a kérdőívek könnyen és gyorsan elkészíthetők 
• a felmérések előkészítése csak pár percet vesz 

igénybe 
• a kérdőívek automatikus beolvasása csökkenti az 

adatbeviteli költségeket és a hibázási 
lehetőségeket 

• a felmérések kiértékelése, az eredményeket 
tartalmazó összesített jelentések elkészítése és 
ezek mail-ben történő szétküldése automatikusan 
történik 

• könnyen értelmezhető nézeteket készít a vezetői 
szinten lévők és a minőségbiztosításért felelős 
személyek számára 

• biztosítja a megfelelő adatvédelmet és anonimitást 
• az adatok exportálhatók más, már megszokott 

adatfeldolgozó szoftverekbe (pl. SPSS, Excel) 
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Neves minőségmenedzsment technológiák (TQM/ISO 900x, EFQM, stb.) hangsúlyozzák a 
felmérések folyamatos végzésének, az eredmények analizálásának és a visszacsatolásnak a 
fontosságát. A minőség nyomon követéséhez, a vezetői döntéshozatal előkészítéséhez, a 
vezetői intézkedések hatásának utólagos felméréséhez folyamatos, belső megoldás 
szükséges. Az EvaSys qm|Clinica  kifejezetten ennek a menedzsment-filozófiának a 
szellemében jött létre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az  

       

német cég fejlesztette ki az EvaSys qm|Clinica Edition 
programot. Az Electric Paper GmbH a legjobbak között van 
az  adatbeviteli megoldásokat  kínáló szolgáltatók között, és 
piacvezető a  felsőoktatás  és  továbbképzés  kiértékelésének 

területén. A EvaSys qm|Clinica Edition egy speciális megoldás az egészségügyi intézmények 
számára, amit egészségügyi szakértők bevonásával fejlesztettek ki olyanná, hogy az Ön 
igényeit is maximálisan kielégítse. 

 
A VSL Kft. egyik fő tevékenysége nemzetközileg ismert és nagy referenciával rendelkező 
szoftverfejlesztő cégek termékeinek képviselete Magyarországon. Olyan intelligens 
számítástechnikai szoftverrendszereket kínálunk, melyek alkalmazásával nagyban növelheti 
intézménye, kollégái hatékonyságát. Felhasználva a legmodernebb internetes, web-es és 
szoftveres eredményeket és tapasztalatokat, intézményét gazdaságosabbá, versenyképesebbé 
teheti. 


