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Aktualne problemy  

 Starzejące się społeczeństwo 

 Brak kadry medycznej 

 Utrudniony dostęp do specjalistów 

 Złe zarządzanie zasobami ludzkimi, 
sprzętowymi 

 Rosnące koszty opieki 

 Brak systemów koordynujących proces 
opieki nad pacjentem  

 Niedostosowane prawo 

 Brak zgody płatnika na rozliczenie procedur 
telemedycznych 

 Itd, itd, itd………. 



Opieka Koordynowana  

 Zapewnienie ciągłości opieki dla 

pacjenta 

 Proces opieki w środowisku pacjenta  

 Profilaktyka i edukacja pacjenta  

 Informatyzacja placówek ochrony 

zdrowia  



Rozwiązanie? 



Koncepcja Miasta Zdrowia  



Co mamy teraz…….. 

Ach te kolejki… 

Kto z Państwa 

ostatni? 

A na którą Pani 

jest zapisana? 

Ale my z 

gorączką! 

Proszę skierowanie do 

kardiologa, 

laryngologa, okulisty. 

Mam zaświadczenie 

od endokrynologa, 

ortopedy. Skierowanie 

na RTG, TK i krew 

??? 



Koncepcja Miasta Zdrowia  



Miasto Zdrowia  



Projekt NoMed 

Lider konsorcjum Partnerzy technologiczni 

Jednostki badawcze 



Projekt NoMed 

 Nieme migotanie przedsionków- 

najczęstsza arytmia nadkomorowa 

 Szczególnie powszechna u osób 

starszych  

 Zwiększa 5-krotnie ryzyko udaru 

mózgu  



Telerehabilitacja pacjentów z POCHP 

 Projekt realizowany we współpracy z Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym  

 Celem projektu jest ocena skuteczności  

i bezpieczeństwa  systemu do rehabilitacji 

domowego pacjenta chorującego na POChP 

oraz wpływu związanej z nim ewentualnej 

modyfikacji leczenia  



Badania Kliniczne - Szpital Uniwersytecki w Krakowie  

 Badania na grupie min. 100 kobiet  

 Monitoring kardiotokograficznych wśród 

kobiet w ciąży 

 Pacjentki z podejrzeniem bądź hipotrofią 

płodu 

 Wykorzystanie zdalnego KTG oraz Centrum 

Monitoring 



Projekt we Włoszech  

HMA & PMA : 

Pacjenci monitorowani obecnie: 

 78 pacjentów monitorowanych z wykorzystaniem 

HMA i SMA 

 120 pacjentów monitorowanych z wykorzystaniem 

3 HMAs w trybie opieki zbiorowej 

 9 pacjentów monitorowanych z wykorzystaniem mHMA 

 

Całkowita liczba pacjentów monitorowanych od 2015 roku 

w 16 szpitalach i prywatnych klinikach we Włoszech: 516. 

 

Ponad 20000 zdarzeń obsłużonych przez operatorów MedicAir. 

 

Platforma E-care została dopasowana językowo oraz do potrzeb 

rynku. 

 

Informacje o MedicAir: 

 Przychody w 2016 r.: 90 mln EURO 

 Liczba zaopatrywanych Pacjentów: 

60000 



Projekt we Włoszech  



Projekt we Włoszech  

C. A., 64 lata 

Dystrofia 

R. N., 75 lat 

POChP GOLD III 

G. P., 28 lat 

Stwardnienie boczne 

zanikowe 

 POChP, 

 Stwardnienie 

Boczne Zanikowe 

 Mukowiscydoza, 

 Dystrofie  



Przyszłość 

Jak się Pan dziś czyje 

Panie Kowalski? Dzięki Pani wyśmienicie 

Pani Doktor! 



Dziękuję za uwagę 


