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WSTĘP

TELEMEDYCYNA – PRZYSZŁOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kolejki, długie okresy oczekiwania na wizytę, brak dostępnych specjalistów i rosnące koszty to tylko niektóre 
z problemów związanych z opieką medyczną. 

 Odpowiedzią na nie oraz na rosnące zapotrzebowanie za spersonalizowane, łatwo dostępne usługi 
medyczne, jest telemedycyna. Jest to forma zdalnego świadczenia usług medycznych, bez bezpośredniego 
kontaktu z lekarzem. Jedną z nowości na rynku usług telemedycznych są punkty diagnostyczne.

PUNKT DIAGNOSTYCZNY COMARCH

Nowoczesne technologie wywierają coraz większy wpływ na nasze życie, także w sferze zdrowia. Punkt 
Diagnostyczny Comarch wpisuje się w ten nurt, oferując łatwy i szybki dostęp do wysokiej jakości usług 
medycznych, bez konieczności wizyty u lekarza.

 Głównym celem Punktów Diagnostycznych Comarch jest udostępnienie pacjentom aparatury medycznej, 
dzięki której będą w stanie samodzielnie wykonać badania podstawowych parametrów życiowych.  
Co więcej, mają oni możliwość konsultacji wyników ze specjalistą, poprzez dedykowaną chmurową 
platformę telemedyczną (Comarch e-Care). Dzięki Punktom Diagnostycznym opieka medyczna może zostać 
udostępniona w miejscu pracy, w szkole, na lotnisku, w centrum handlowym, na siłowni, w urzędzie, a nawet 
na pokładzie statku czy samolotu.
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FUNKCJONALNOŚCI I SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Punkty Diagnostyczne Comarch składają się ze 
zintegrowanej infrastruktury informatycznej i 
urządzeń pomiarowych, co umożliwiaja weryfikację 
podstawowych parametrów życiowych pacjenta. 
Wśród urządzeń pomiarowych są m.in.: 

Punkt Diagnostyczny Comarch jest dostępny w trzech wersjach: 

  w formie stacjonarnej, np. w urzędzie, hotelu, sanatorium, 

  w formie mobilnej walizki z przenośną aparaturą i tabletem, 

  w formie mobilnego wózka. 

PACJENT

Punkt Diagnostyczny Comarch

WYNIKI, REKOMENDACJE
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Dzięki odpowiednim urządzeniom 
telemedycznym, pacjent jest w stanie wykonać 
komplet podstawowych badań bez konieczności 
umawiania wizyty, odwiedzania poradni 
czy szpitala. 

SCHEMAT DZIAŁANIA

 termometrpulsoksymetr waga ciśnieniomierz rejestrator 
event EKG



Wersje mobilne sprawdzą się w przypadku, kiedy pacjenci mają trudności z poruszaniem się (np. domy 
opieki) lub miejscach, w których występują ograniczenia infrastrukturalne (np. statki wycieczkowe, pokłady 
samolotów, pociągi).

 Podstawowym elementem umożliwiającym obsługę Punktu Diagnostycznego jest tablet z aplikacją, która 
przeprowadza pacjenta przez wszystkie etapy badania. Użytkownik rozpoczyna sesję od zalogowania (lub 
założenia konta) i wypełnienia wywiadu medycznego. Aplikacja jest niezwykle prosta i intuicyjna w obsłudze, 
dokładnie instruuje pacjenta przy kolejnych badaniach, pokazując obsługę wszystkich aparatów. Wyniki 
pomiarów wysyłane są do aplikacji dzięki technologii Bluetooth. 

Na początku sesji użytkownik wypełnia ankietę medyczną, w formie podstawowej lub rozszerzonej. 
Wprowadzone dane powinny być dokładne i rzetelne, ponieważ na ich podstawie lekarz analizuje pomiary, 
wydaje zalecenia lub diagnozę. Po wypełnieniu wywiadu pacjent może przystąpić do wykonania badań. 
Kierując się instrukcjami na ekranie (tablet, ekran dotykowy) pacjent jest w stanie samodzielnie zbadać m.in.: 
EKG, saturację krwi, temperaturę, masę ciała i ciśnienie tętnicze.

Po wykonaniu badania dane pacjenta wysyłane są do platformy Comarch e-Care, dzięki której lekarz 
dokonuje analizy przesłanych wyników i na ich podstawie rekomenduje dalsze działania.

 Pacjent otrzymuje raport z zaleceniami i ewentualnymi uwagami, a jeżeli wyniki badań odbiegają od normy, 
zostaje poinformowany o konieczności skontaktowania się z lekarzem specjalistą. Wówczas istnieje możliwość 
umówienia się na wideokonsultację lub na wizytę stacjonarną.

PLATFORMA COMARCH E-CARE

e-Care



PUNKT DIAGNOSTYCZNY - PRZEZNACZENIE

Punkt Diagnostyczny Comarch znajdzie swoje zastosowanie w większości ogólnodostępnych miejsc: 
w biurowcach, urzędach, galeriach handlowych, hotelach, sanatoriach, na lotniskach,  dworcach czy 
statkach wycieczkowych. Są to przykładowe lokalizacje, które codziennie odwiedza wiele osób. Dzięki 
wersjom mobilnym zastosowanie Punktu Diagnostycznego Comarch praktycznie nie ma ograniczeń.

 Z Punktu Diagnostycznego Comarch może korzystać każdy. Jedynym warunkiem ukończenie 18 roku 
życia (wynika to z tego, że normy parametrów życiowych dla dzieci znacznie się różnią). Zarówno osoby 
zdrowe, chcące w ramach profilaktyki wykonać podstawowe badania, jak i osoby chorujące przewlekle, 
mogą bez przeciwwskazań korzystać z Punktów Diagnostycznych.

STACJONARNY PUNKT DIAGNOSTYCZNY COMARCH 
– OBSZARY ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

KORPORACJE

Brak czasu, rosnące koszty wizyt prywatnych, 
niska jakość usług opieki medycznej – te czynniki 
mogą znacząco wpływać na zdrowie 
pracowników, a co za tym idzie – na obniżenie ich 
produktywności. W czasach, kiedy prywatna opieka 
medyczna jest standardem wśród benefitów 
pozapłacowych w większości firm, warto zwrócić 
się ku bardziej elastycznym i innowacyjnym 
rozwiązaniom.

 Bezpośredni i szybki dostęp do Punktu 
Diagnostycznego Comarch w miejscu pracy może 
być atrakcyjnym dodatkiem do podstawowego 
pakietu socjalnego. Zyskują pracownicy 
i pracodawca – zaoszczędzony zostaje przede 
wszystkim czas, który zamiast na dojazdy 
do lekarzy i czekanie w kolejkach, może zostać 
spożytkowany w bardziej produktywny sposób. 
Wzrost świadomości zdrowotnej pracowników 
to także skuteczniejsza profilaktyka, a co za 
tym idzie – mniej zwolnień lekarskich i większe 
oszczędności na opiece medycznej dla 
przedsiębiorstwa.

Platforma Comarch e-Care to dedykowane rozwiązanie chmurowe umożliwiające bezpieczne przesyłanie 
i analizę danych medycznych. Informacje uzyskane dzięki ankiecie oraz wyniki badań przesyłane 
są do platformy Comarch e-Care i analizowane przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej 
(lub innego podmiotu świadczącego usługi). Wykorzystanie platformy znacznie przyspiesza proces opisu 
badania, wyniki przechowywane są w bezpiecznym miejscu, a personel medyczny ma do nich stały dostęp. 
Po wcześniejszej rezerwacji terminu, lekarz może również przeprowadzić wideokonsultację z pacjentem.

 Pacjent ma możliwość założenia konta w aplikacji Comarch HealthNote -  internetowej książeczce zdrowia. 
W niej zbierane są wszystkie informacje medyczne, zarówno wyniki badań przeprowadzonych w Punktach 
Diagnostycznych, jak i te samodzielnie dodane przez pacjenta bezpośrednio w aplikacji (dokumentacja 
medyczna, pomiary parametrów życiowych, dolegliwości).



WĘZŁY KOMUNIKACYJNE

Lotnisko to miejsce, gdzie bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie są niezwykle ważne. 
Dzięki bezpośredniemu i szybkiemu dostępowi 
do podstawowych badań pasażerowie będą 
czuć się znacznie lepiej, wzrośnie ich komfort 
i zadowolenie. Podobnie w przypadku 
dworców autobusowych, kolejowych czy 
portów. Implementacja takiego rozwiązania 
zwiększa prestiż i poprawia wizerunek, co jest 
kluczowe dla potencjalnych klientów. Podejście 
skoncentrowane na odbiorcach jest dominującym 
trendem rynkowym i zauważalnie zwiększa liczbę 
konsumentów, a tym samym przychody.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Nieograniczony i natychmiastowy dostęp 
do podstawowych jest bardzo przydatny także 
w firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zbadania 
klienta na miejscu, bez pośrednictwa placówek 
ochrony zdrowia, znacznie przyspiesza procesy 
związane z podpisaniem polisy. Dodatkowo 
zredukowane zostaje ryzyko niewłaściwej ewaluacji 
stanu zdrowia ubezpieczanego. W ten sposób firmy 
ubezpieczeniowe są w stanie dokładniej określić 
wysokość ustalanej składki.

SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Punkt Diagnostyczny Comarch jest również 
atrakcyjnym rozwiązaniem dla branży handlowej. 
Zarówno duże, jak i mniejsze centra handlowe 
dzięki jego implementacji mogą wpisać się 
w popularny obecnie nurt związany z promocją 
zdrowia i zdrowego stylu życia, stawiając 
jednocześnie klienta w centrum swoich działań 
i zainteresowań. 

Punkt Diagnostyczny Comarch to dodatkowa 
usługa na terenie obiektu handlowego, która nie 
zajmuje dużo przestrzeni i nie wymaga dużego 
nakładu finansowego, a jest w stanie przyciągnąć 
nowych klientów i uatrakcyjnić dotychczasową 
ofertę. Właściciele kompleksów handlowych, którzy 
wdrożą Punkt Diagnostyczny Comarch, mogą 
zyskać nowe źródło dochodu.



URZĘDY

Budynki administracji publicznej to obiekty, 
w których każdego dnia pojawia się wielu 
interesariuszy. Dzięki Punktom Diagnostycznym 
odwiedzający mogą w prosty sposób sprawdzić 
stan swojego zdrowia, przy okazji załatwiania 
spraw urzędowych. W ten sposób budowany 
jest wizerunek jednostki, która rozumie potrzeby 
mieszkańców oraz dba o ich bezpieczeństwo, 
stawiając na profilaktykę i realizując lokalną 
strategię ochrony zdrowia. 

HOTELE I SANATORIA

Ośrodki wypoczynkowe, takie jak hotele czy 
sanatoria, są odwiedzane przez licznych turystów 
i kuracjuszy. Otwarcie Punktu Diagnostycznego 
we wspomnianych lokalizacjach gwarantuje dostęp 
do szerokiej gamy badań, zarówno w ramach 
profilaktyki, jak i w przypadku nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia. Rozszerzenie oferty o usługi 
telemedyczne zwiększa poczcie bezpieczeństwa 
i zadowolenie odwiedzających, którzy są otoczeni 
kompleksową opieką w trakcie wypoczynku. 
Dzięki temu ośrodek wpływa na swoją przewagę 
konkurencyjną, przyciągając większą liczbę 
klientów.  

SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS

Punkt Diagnostyczny zastosowanie znajdzie 
również w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych. 
Siłownie, studia fitness itp. to idealne miejsca do 
śledzenia  postępów w wyznaczonych celach, także 
poprzez regularne pomiary parametrów życiowych. 
Cykliczna kontrola osiągnięć to ważny element na 
drodze do uzyskania formy i wysokiej wydolności 
fizycznej. Zainstalowanie Punktu Diagnostycznego 
w tego typu placówkach poszerzy dotychczasową 
ofertę, przyciągając w ten sposób nowych klientów.



MOBILNY PUNKT DIAGNOSTYCZNY COMARCH 
– OBSZARY ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI



Mobilny Punkt Diagnostyczny Comarch to zestaw urządzeń pomiarowych oraz dedykowanego 
oprogramowania, umieszczony w specjalnej walizce. Opcja ta sprawdzi się idealnie np. na pokładach 
samolotów, gdzie zorganizowanie przestrzeni pod stacjonarną formę jest niemożliwe. Dostęp do badań 
nawet w tak ekstremalnych warunkach jak przestrzeń powietrzna to wiele korzyści zarówno dla świadczących 
usługi i klientów.

LINIE LOTNICZE I STATKI WYCIECZKOWE

Tam gdzie infrastruktura nie pozwala na 
zainstalowanie stacjonarnego Punktu 
Diagnostycznego, np. na pokładach samolotów 
i statków wycieczkowych, rozwiązaniem jest wersja 
mobilna. Niezależnie od miejsca, komponenty 
Punktu Diagnostycznego można spakować 
do walizki i zabrać w podróż. W ten sposób 
podróżni czują się bezpieczniej, mają świadomość 
kompleksowej opieki podczas podróży, przez co 
chętniej skorzystają z usług przewoźnika. Dla linii 
lotniczych oraz innych podmiotów świadczących 
usługi przewozowe implementacja Mobilnego 
Punktu Diagnostycznego to wyróżnienie na tle 
konkurencji i wzmocnienie pozycji rynkowej. 
Co więcej, dostęp do aparatury pozwalającej na 
weryfikację stanu zdrowia i przeprowadzenie 
konsultacji telemedycznej obniża koszty związane 
z nieplanowanym lądowaniem czy przystankiem 
podczas podróży. 

DOMY OPIEKI

Mobilny Punkt Diagnostyczny to komfortowe 
rozwiązanie nie tylko dla firm świadczących usługi 
podróżnicze. Wersja mobilna to udogodnienie 
w domach opieki, gdzie przebywają pacjenci 
z trudnościami w poruszaniu się. Personel 
domów opieki, korzystając z Mobilnego Punktu 
Diagnostycznego, ułatwi swoim pacjentom proces 
przeprowadzania badań. W ten sposób personel 
medyczny jest odciążony, a koszty opieki zostają 
zoptymalizowane. Co więcej, jest to dodatkowy 
atut, który wyróżnia placówkę i buduje pozytywny 
wizerunek, co jest kluczowe w trakcie wyboru 
ośrodka przez podopiecznych i ich bliskich.



ZAKOŃCZENIE
Rozwiązania telemedyczne to przyszłość, w którą warto inwestować. Wdrożenie technologii 
teleinformatycznych na rynku daje szansę nie tylko na poprawienie jakości i skuteczności  
leczenia, ale także funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej oraz zarządzania. 

Implementacja Punktu Diagnostycznego Comarch to wielowymiarowe korzyści  
dla przedsiębiorstw i instytucji, które zdecydują się na wdrożenie takiego rozwiązania.

Dzięki Punktom Diagnostycznym Comarch promowanie zdrowia i dostęp do profilaktyki  
zdrowotnej stają się coraz łatwiejsze i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców.

Odtwórz animację

https://www.youtube.com/watch?v=oWHu0wdcUbg
https://www.youtube.com/watch?v=oWHu0wdcUbg
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