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Spółka Inwest med prowadząca w Warszawie klinikę pod nazwą Centrum 

Medyczne Goldenmed, realizująca usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej i prywatnej opieki specjalistycznej oferuje kompleksową diagnostykę i opiekę 

lekarzy specjalistów m.in. alergologii, chirurgii, dermatologii, gastroenterologii, 

ginekologii, kardiologii, ortopedii, rehabilitacji, radiologii, stomatologii i urologii.  

W Centrum Medycznym Goldenmed każdego pacjenta pragniemy otoczyć 

profesjonalną i wysokospecjalistyczną opieką – tak by czuł się bezpieczny, zarówno 

przebywając w naszej klinice, jak i będąc poza nim. Właśnie dlatego korzystamy  

z pomocy nowoczesnych rozwiązań opartych na inteligentnych technologiach. Jednym  

z nich jest zdalna opieka kardiologiczna – niezastąpiona nie tylko w trakcie trwającego 

leczenia, ale i profilaktyce.  

W październiku 2021 roku Spółka rozszerzyła swoją ofertę o usługi telemedycyny. Firma 

Comarch Healthcare dostarczyła unikatowe rozwiązania informatyczne do zarządzania 

palcówką medyczną oraz produkty do zdalnego monitorowania pacjentów. Podstawowym 

narzędziem telediagnostyki kardiologicznej, który został wprowadzony do oferty był 

rejestrator EKG Comarch CardioNow. Wbudowany elektroniczny dzienniczek pozwala 

pacjentowi na zarejestrowanie zdarzeń takich jak zwiększony wysiłek fizyczny czy 

przyjęcie leku. Całodobowy telemonitoring rytmu serca umożliwia wykrycie, 

udokumentowanie oraz ocenę nieprawidłowej funkcji elektrycznej serca w czasie 

codziennej aktywności i zwiększa szanse postawienia trafnej diagnozy. W sytuacji, gdy 

zarejestrowane anomalie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia 

pacjenta, dyżurujący ratownicy medyczni podejmują odpowiednie działania. Poprzez 
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skontaktowanie się z pacjentem, przeprowadzają szczegółowy wywiad, zalecają 

konsultację lekarską lub niezwłocznie wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast gdy sam 

pacjent poczuje się źle, może wygenerować żądanie kontaktu z Centrum Zdalnej Opieki 

Medycznej, co znacznie wpływa na wzrost poczucia jego bezpieczeństwa.  

Rozwiązanie firmy Comarch Healthcare przyczyniło się do poprawy efektów 

leczenia świadczonych usług medycznych m. in. z zakresu kardiologii oraz skuteczniejszej 

i efektywniejszej profilaktyki zdrowotnej. Po wprowadzeniu telemonitoringu 

kardiologicznego Spółka odnotowała wzrost liczby wykonywanych badań i łatwiejszą 

komunikację pomiędzy kliniką, a pacjentem. Wpłynęło to znacznie na poprawę 

dobrostanu psychicznego, jak i jakości życia pacjentów, a także na skrócenie czasu reakcji 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz stałą kontrolę personelu medycznego nad 

wynikami pomiarów pacjenta. 
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