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Stały monitoring stanu zdrowia pacjenta i nowoczesna 
diagnostyka bez konieczności wychodzenia z domu

Wersja rozszerzona



Usługi Zdalnej Opieki Medycznej wspomagają diagnozowanie, 

uzupełniają terapie, a także wpływają na efektywność leczenia i poczucie 

bezpieczeństwa pacjentów poprzez zapewnienie im stałego kontaktu  

ze specjalistami. Są to świadczenia komplementarne do opieki 

podstawowej, o potwierdzonej wartości medycznej, które wspierają 

komunikację w relacji pacjenta z lekarzem, zwłaszcza na etapie 

przeprowadzania wywiadu medycznego.  

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring 

stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpital-

nym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych, 

rejestrujących określone parametry życiowe. Wyniki badań transmitowane są automatycznie do Centrum 

Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel 

medyczny kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia  

lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe. 
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ZALETY ZDALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Skrócenie czasu hospitalizacji  
i zmniejszenie wykorzystania  

łóżek szpitalnych, dające  
możliwość obsłużenia większej  

ilości pacjentów w tym  
samym czasie

Odciążenie personelu  
medycznego dzięki przejęciu  

pierwszej linii opieki nad  
pacjentem przez Centrum  
Zdalnej Opieki Medycznej

Zwiększenie współczynnika  
pacjentów stosujących się  

do zaleceń lekarskich w wyniku  
zdalnego monitorowania  

farmakoterapii, obserwacji  
trendów i dynamiki zmian  
w codziennych pomiarach  

parametrów życiowych  
pacjentów

Wzrost efektywności  
leczenia dzięki możliwości  

długoterminowego  
diagnozowania pacjenta  
aparaturą wzbogaconą  
o funkcje telemedyczne

Komfortowy dostęp do danych  
na temat historii zdrowia  

i choroby pacjenta  
zebranych w różnych  

kontekstach medycznych

Wzrost renomy oraz  
poprawa wizerunku placówki 

medycznej jako efekt  
wprowadzenia do oferty  

innowacyjnych usług medycznych 
opartych o nowe technologie

DLA 
PLACÓWKI 

MEDYCZNEJ



Zmniejszenie czasu  
oczekiwania na przyjęcie do 
szpitala i skrócenie pobytu 

w placówce do niezbędnego 
minimum

Możliwość kontynuowania  
leczenia w przyjaznym  
środowisku domowym,  

ograniczającym stres, przy  
stałej, zdalnej kontroli  

specjalistów

Wzrost poczucia  
bezpieczeństwa poprzez łatwy 
i szybki kontakt z personelem 

Centrum Zdalnej Opieki  
Medycznej 

Skrócenie czasu reakcji  
na zagrożenia życia i zdrowia  

dzięki stałym pomiarom  
wybranych parametrów

Poprawa skuteczności  
terapii skorelowana z czasem 

 jej trwania

Łatwiejszy i bezpieczny  
dostęp do własnych danych 

medycznych

DLA 
PACJENTA



PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Systemy tworzące technologiczną 

podstawę Zdalnej Opieki Medycznej 

są elastyczne i skalowalne. 

Mogą więc być dowolnie kształtowane 

w zależności od potrzeb aplikacyjnych 

i wdrożeniowych klientów, zarówno 

poprzez modyfikację istniejących 

rozwiązań, jak i dodawanie 

do platformy nowych aparatów 

medycznych, urządzeń, procedur 

czy schematów postępowania.

Zdalna Opieka Kardiologiczna

Możliwość wykrywania nieprawidłowości kardiolo-

gicznych, w tym między innymi: tachykardii i bra-

dykardii, częstoskurczu komorowego, migotania  

i trzepotania komór, migotania i trzepotania przed-

sionków czy nieskutecznej stymulacji rozrusznika.

Znajduje zastosowanie zarówno podczas opieki 

nad pacjentami przebywającymi w szpitalu, jak 

i kontroli stanu zdrowia osób przechodzących reha-

bilitację kardiologiczną w warunkach domowych.

Zdalna Opieka Położnicza

Umożliwia wykonanie pasywnego badania KTG  

w domu pacjentki. Po wykonaniu badania pomiar 

jest przesyłany do Centrum Zdalnej Opieki 

Medycznej i oceniany przez lekarza ginekologa  

lub położną. 

Badanie KTG, wykonywane u kobiet będących  

w ostatnim trymestrze ciąży, pozwala na pełny 

monitoring czynności serca dziecka i skurczów 

macicy bez konieczności wychodzenia z domu.

Zdalna Opieka Senioralna

Pozwala konsultować stan zdrowia i samopoczucia 

seniorów z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, 

dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjali-

stą. Badania mogą być wykonywane przez samego 

pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub per-

sonel medyczny. Na podstawie przesyłanych wyni-

ków lekarz prowadzący może skontaktować się  

z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową  

lub wezwać pogotowie ratunkowe. 

Badania mogą być wykonywane w domu (dla 

jednego pacjenta), a także w domach opieki lub  

w ośrodkach skupiających wielu pacjentów (usługi 

dedykowane grupom badanych). 



BENEFICJENCI

Zdalna Opieka Medyczna znajduje szerokie zastosowanie na rynku zdrowia. Rozwiązanie sprawdza się 

zarówno w pojedynczych placówkach medycznych, domach opieki, jak i prywatnych gabinetach lekarzy 

specjalistów. Może być również dopasowane do platform regionalnych czy projektów transformacyjnych, 

rozwijających lub modernizujących infrastrukturę medyczną zespołu szpitali.

MODELE WSPÓŁPRACY

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Medycznej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb  

i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych 

wariantów: 

MODEL 
SPRZEDAŻOWY

Sprzedaż gotowych 

rozwiązań do pełnego 

monitorowania 

pacjentów (aparaty  

i aplikacje)

MODEL 
DZIERŻAWY

MODEL 
USŁUGOWY

Dzierżawa gotowych 

rozwiązań do pełnego 

monitorowania  

pacjentów (aparaty) 

oraz świadczenie usług 

zdalnego monitorowania 

pacjentów i opisów 

badań przez personel 

Centrum Zdalnej Opieki 

Medycznej

Świadczenie usług 

monitorowania  

i zdalnego opisywania 

badań przez personel 

Centrum Zdalnej  

Opieki Medycznej

Kontrahent w każdym wariancie może samodzielnie monitorować swoich 

pacjentów lub też przekazać ich bezpośrednio pod nadzór specjalistów  

z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w Centrum Medycznym 

iMed24, w Krakowie.



PLATFORMA COMARCH E-CARE

ELEMENTY SKŁADOWE PLATFORMY COMARCH E-CARE

Aparatura telemedyczna

Osobiste urządzenia pacjenta, bezpośrednio transmitujące dane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej: 

 n przenośne rejestratory pracy serca (np.: Comarch PMA, SXT Cardiodial)

 n urządzenia dodatkowe (np.: Bransoletka Życia) 

Urządzenia i oprogramowanie klasy Medical Hub, integrujące się z urządzeniami pomiarowymi firm  

trzecich i pośredniczące w transmisji danych do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej: 

 n urządzenia stacjonarne z zaawansowaną logiką (np.: Comarch HMA) 

 n proste hub’y transmisyjne (np.: stacja dokująca urządzenia NoMED-AF) 

 n aplikacje mobilne (np.: Comarch mHMA) 

Przykłady zintegrowanych urządzeń: pulsoksymetr, glukometr, spirometr, ciśnieniomierz, waga, 

termometr.

Inne urządzenia diagnostyczne (np.: aparat KTG, stetoskop) 

Aplikacja Comarch e-Care z interfejsem Web

Comarch Healthcare S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania 

jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Platforma Comarch e-Care jest wyrobem 

medycznym klasy IIa, certyfikowanym na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG.

Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki platformie Comarch e-Care, pozwalającej 

na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów w sposób zdalny. Platforma umożliwia odbieranie i prze-

twarzanie danych medycznych oraz danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, kontrolujących 

określone parametry życiowe. Wspiera również personel medyczny w realizacji ustalonych schematów 

postępowania.

Umożliwia podłączenie aparatury telemedycznej, odbieranie i zarządzanie danymi, graficzną wizualizację 

danych zgodną ze standardami medycznymi, integrację z systemami klasy HIS, geograficzną lokalizację 

pacjentów, zarządzanie pracą i procedurami postępowania personelu interwencyjnego, kontakt z pacjen-

tami za pomocą kanałów audio i video oraz realizację konsultacji lekarskich w systemie workflow.
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PLATFORMA  
COMARCH
E-CARE



CENTRUM ZDALNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ

Skupia wykwalifikowany personel medyczny: 

ratowników medycznych, położne, lekarzy róż-

nych specjalizacji, dietetyków i rehabilitantów 

Monitoruje stan zdrowia pacjentów całodobowo, 

również w dni świąteczne

Interweniuje w przypadkach wykrytych automa-

tycznie anomalii sparametryzowanych indywidu-

alnie dla każdego pacjenta (przekroczone normy  

i wartości progowe), jak również na każde żądanie 

pacjenta (np.: użycie Bransoletki Życia) 

Wykorzystuje medyczne schematy postępowania 

(procedury), dzięki którym możliwa jest szybsza  

i bardziej celowa interwencja

Kluczowym elementem systemu opieki zdalnej jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie personel 

medyczny całodobowo monitoruje stan zdrowia pacjentów.



Platforma telemedyczna Comarch e-Care to nie tylko produkt 
informatyczny, ale przede wszystkim certyfikowany wyrób 
medyczny spełniający wysokie wymagania i standardy regu- 
lujące wytwarzanie narzędzi dla opieki zdrowotnej. Ideą 
przewodnią rozwiązania jest stworzenie dodatkowego kanału 
świadczenia usług zdrowotnych, usprawniającego proces 
leczenia i komunikacji w układzie pacjent – choroba – lekarz.

Bartosz Pampuch,
Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare
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Zapytania ofertowe: healthcare@comarch.pl 
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