
A Dericom Kft. ajánlata a következő:  
 

 licence - 130.000 Ft bruttó 

 minden megkötött szerződés után az ajánló plasztikai sebész havidíjában 

jóváírásra kerül az alapdíj 25 % 

 1 doktor havidíja - 10.000 Ft bruttó 

 

 

 

 

Rendeljen bárhol, bármikor kompromisszumok nélkül… 
  

 

Kedves Kolléga! 

Ajánljuk figyelmébe a Dericom Kft.  által fejlesztett Netdoktor web alapú medikai 

szoftverét, mely kimondottan plasztikai sebészek részére fejlesztett funkciókkal 

rendelkezik. 
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Megnézem 

 

 

  

A Netdoktor szoftverek egyszerűen, gyorsan kezelhető felülettel rendelkeznek, 

fejlesztésük sok száz orvos-felhasználó tapasztalata és igénye szerint történt, több 

mint 25 év orvos-informatikai piacismeret alapján. 

Legmodernebb technológiai alapokon, bármely  internet böngészőn (pl. Chrome, 

FireFox, Safari stb.) bárhonnan, bármilyen eszközről (laptop, tablet, mobiltelefon) 

elérhető, így akár az előjegyzések is kötöttségek nélkül, könnyen és jól áttekinthetően 

kezelhetőek. 

 

 

SZAKMASPECIFIKUS MODULOK 

  

 Több mint 10 plasztikai beavatkozás használatára készen 

áll: mellnagyobbítás, mellfelvarrás, mellkisebbítés, arcplasztika, 

szemhéjplasztika, fülplasztika, zsírszívás, bőrképlet kimetszése, stb. 

  

 Közfinanszírozás terhére elvégezhető beavatkozások ellenőrzése és hozzá 

kapcsolódóan javaslata. Kész betegdokumentáció akár egy gombnyomásra. 

(Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, státusz, zárójelentés, műtéti leírás 

stb.) 

BIZALMI KAPCSOLAT  

  

Amennyiben páciensei adatait bizalmi alapon szeretné kezelni, úgy az ezzel 

kapcsolatos megoldásokat egyedi igényekre tudjuk szabni. Szoftverünk rendelkezik 

részletes szakmaspecifikus funkciókkal, mellyel minden orvos számára egyedileg, előre 

https://dericom.us19.list-manage.com/track/click?u=46a8f3a6b6eb328ea9e62bb45&id=accca2afd2&e=868c2a3e42


 

összeállítható orvos-szakmai paneleket biztosítunk. 

  

 

ELŐRE ELKÉSZÍTETT SABLONOK 

  

A NetDoktor szoftver sablonjai szabadon szerkeszthetők és az előzményekből 

aktuális ellátásba átemelhetőek, támogatva ezzel mind a fiatal, mind a tapasztalt 

plasztikai sebészek hatékony munkáját. 

  

 

PÁCIENS ÉLETÚT 

  

A páciens nyomonkövetése képek, dokumentumok csatolásával folyamatosan és 

visszamenőlegesen is lehetséges. 

  

 

NAPRAKÉSZ ADATBÁZISOK 

  

Folyamatosan aktualizálásra kerül a teljes gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 

adatbázis mellett a szakmára jellemző teljes BNO- és OENO adattár, melyek gyors és 

hatékony keresőkkel, kulcsszavakkal illetve a leggyakrabban használt „kedvenc” 

diagnózis kigyűjtésével könnyítik meg a mindennapi munkát. Közfinanszírozás 

terhére elszámolható beavatkozásokmértékéről is képet kaphat felhasználónk. 
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A NetDoktor eszköz- és platformfüggetlensége mellett maximális GDPR kompatibilis 

adatvédelmet és adatbiztonságot biztosít, ezáltal a teljes adatbázis saját jelszóval 

van védve.  

Továbbá az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) csatlakozással járó 

pozitívumokat is élvezheti, bármely betegéről TAJ szám alapján lekérheti a páciens 

ellátásairól a leleteket, kórházi zárójelentéseket, akár mobil eszközén keresztül is. 

  

 

 

DeriCom Kft. 

Horváth Lajos /ügyvezető igazgató/ 

1095 Budapest, Ipar u. 2./B 

+36 1 599 9740 

+36 70 339 3693 

info@dericom.hu 

www.netdoktor.hu 

plasztikaisebesz.netdoktor.hu 
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