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Innowacje. Co nowego w IT dla zdrowia? 

Innowacja  czy konieczność? 

• Świat który nas otacza 

• Innowacja czy konieczność? 

• Co robimy? 
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Innowacja już tu jest 

Świat który nas otacza 
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Innowacja już tu jest 

Świat który nas otacza 
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Świat który nas otacza 

Co to było? 

Analiza Big Data, 
ocena trendów, 
anomalii 

Analiza 
zachowań i 
alerty 

Elektroniczne 
zamówienia 
oraz płatności 

Automatyzacja 
procesów 

Lokalizacja, 
kanał 
informacyjny 

Udostępnianie 
danych 

Wymiana 
informacji 
specjalistycznej 

Społeczność, 
płatności 
elektroniczne 
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Obserwacje 

Świat który nas otacza 

• Na co dzień korzystamy z rozważań, które są uznawane za innowacyjne 

• Rozwiązania te skupione są na  konkretnych potrzebach wynikających z roli 
jaką pełnimy w danej chwili (kierowca, klient restauracji, gość hotelu, pasażer 
komunikacji miejskiej) 

• Istnieją rozwiązania skupiające się na kilku naszych potrzebach (gracz + klient, 
Odbiorca treści profesjonalnych + źródło treści i opinii) 

• Rozwiązanie te upraszczają procesy, w których bierzemy udział (zarówno te  
prywatne jak i związane z pracą, którą wykonujemy) 

• Podmiotem tych rozwiązań jest konkretny człowiek a nie system, 
organizacja,... 
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Zasadnicze pytania 

Innowacja czy konieczność? 

Czy bycie pacjentem sprawia że mamy inne 
potrzeby i oczekiwania niż te z naszego 
codziennego życia? 

 

Czy bycie specjalistą medycznym, 
pracownikiem jednostki medycznej sprawia 
że mamy inne potrzeby i oczekiwania niż te z 
naszego codziennego życia? 
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Innowacja czy konieczność? 
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Portale pracowników 

Jak to robimy  
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Portale pacjentów 

Jak to robimy 
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Aplikacje mobilne dla pacjentów 

Jak to robimy 



13 

Poprawa komfortu pracy specjalistów 

Jak to robimy 

• Wewnętrzne konsultacje z 
wykorzystaniem  
MS Skype for Business 

• Bezpośrednie kontakt lekarza 
prowadzącego ze specjalistą lub 
diagnostą 
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Poprawa komfortu pracy specjalistów 

Jak to robimy 

• Notatki głosowe 

• Rozpoznawanie mowy 
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Poprawa komfortu pracy specjalistów 

Jak to robimy 

• Telekonsultacje 
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Obsługa nowych procesów 

Jak to robimy 

• Raportowanie 
do AOTMiT 
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...i wiele innych ... 

Jak to robimy 

• e-usługi dla jednostek 

• e-dokumentacja 

• e-korespondencja 

• e-wyniki 

• e-komunikacja z pacjentem  

• e-learning 

• Webinaria 

• ... 
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Zastrzeżenia prawne 
Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, 
fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy 
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek 
nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw 
autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, 
powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach 
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie  
w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez 
osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania  
do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te 
podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług 
tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja 
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.                  

Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga 
wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A. 
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