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Założenia oferty

Celem naszych usług jest:

G Szybkie, precyzyjne i nakierowane na uzyskanie adekwatnej pomocy powiadomienie o
zdarzeniu losowym – efektem jest nie tylko realne zmniejszenie szkody jako wartości
materialnej ale przede wszystkim uratowanie życia i zdrowia.

G Zaoferowanie pomocy adekwatnej do potrzeb – wstępna ocena zdarzenie pozwala w wielu
przypadkach uniknąć kosztów zbędnych świadczeń.

G Powiększenie realnych możliwości i opcji pomocy daje klientowi poczucie lepszej opieki i
większej dostępności usług z zakresu medycyny.

G Usprawnienie obiegu i dostępności informacji jako kluczowego elementu modelu usług
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Specyfika wybranych świadczeń

TELEMEDYCYNA

G Tele- i Wideokonsultacje:

G Lekarz pierwszego kontaktu 24/7

G Lekarz specjalista – terminy uzgadniane (do 3 dni 

roboczych od zgłoszenia)

G Pacjent może kontaktować się z lekarzem poprzez 

bezpieczny system mail Portalu Pacjenta, udostępniać i 

otrzymywać dokumenty i obrazy.



Specyfika wybranych świadczeń

TELEMEDYCYNA

Cechy Telemedycyny:

G zapewnia możliwość telekonsultacji i koordynację opieki medycznej w przypadku nagłego lub poważnego 

zachorowania pacjenta

G rozmowa z lekarzem pierwszego kontaktu odbywa się do 2 godzin od zgłoszenia pacjenta.

G wskazanie najbardziej optymalnego sposobu leczenia i zalecenia do dalszego postępowania

G szybkie i efektywne omówienie wyników przeprowadzonych badań z wykorzystaniem komunikacji 

poprzez Portal Pacjenta

G skuteczna pomoc i często optymalne rozwiązanie problemu medycznego podczas wyjazdów – wybór 

ośrodka medycznego, dostosowanie niezbędnej pomocy, kwestie językowe przy wyjazdach 

zagranicznych (włącznie z przekazaniem ośrodkowi przyjmującemu pacjenta istotne informacje o jego 

stanie zdrowia)

G dostęp dla pacjenta do swoich danych medycznych przez Portal Pacjenta – dostępność danych ma 

wielokrotnie istotne znaczenie przy udzielaniu pomocy.



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

G Teleopieka:

 Całodobowe poczucie bezpieczeństwa

 Profesjonalna opieka medyczne

 Bezpieczny dom

G Monitorowanie Telemedyczne:

 Wsparcie we wskazanych patologiach klinicznych

 Synergia wiedzy i technologii



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Teleopieki:

G usługa polegająca na zapewnieniu osobie o ograniczonej sprawności i możliwości samodzielnego 

funkcjonowania najbardziej adekwatnej pomocy w przypadku chorób, zagrożenia życia lub innych 

zdarzeń związanych z jej zdrowiem. 

G ma zastosowanie zarówno do sytuacjach nagłych jak i polegających na stałym monitoringu i potrzebie 

ciągłej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

G Teleopieka pozwala na organizację pomocy w kwestiach niezbędnych dla osoby niesamodzielnej, 

wspierających jej funkcjonowanie.  

G system Teleopieki składa się z guzika alarmowego i zestawu komunikacyjnego pozwalającego na 

wezwanie pomocy. 

G Pomoc koordynowana jest całodobowo przez Centrum Telemedyczne.



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Teleopieki:

 Oferowane systemy są 

dopasowane do stopnia 

niesamodzielności i 

pozwalają na efektywne 

wezwanie i udzielenie 

pomocy.

 Do systemów coraz 

częściej włączane są 

procesy automatyczne z 

dziedziny domotyki.

7 ¶

7 ¶

Teleopieka staje się nieodzownym elementem 
opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Monitorowania Telemedycznego:

Usługa Monitorowania Telemedycznego dzieli się na:

 Monitorowanie kliniczne:

0 cukrzyca – system pozwala na lepsze kliniczne prowadzenie 

pacjenta i ograniczenie kosztów o 30% (potwierdzone 

badaniami klinicznymi)

0 nadciśnienie – monitoring ciśnienia i zdalne wsparcie medyczne

 Monitorowanie pozakliniczne:

0 kardiologiczne i oddechowe – puls, rytm oddechu, pojemność 

oddechowa i ruch

0 waga ciała

0 jakość snu / czuwanie

Prowadzone są prace nad kolejnymi grupami 
klinicznymi i pozaklinicznymi



Specyfika wybranych świadczeń

ASSISTANCE

G Assistance medyczny – pomoc i wsparcie medyczne w 

procesie dbania o zdrowie

G Ważna rola profilaktyki i prowadzenia pacjent 

dostosowanego do jego potrzeb zdrowotnych  

G Całodobowe Centrum Telemedyczne z 

wykwalifikowanym personelem – lekarze i personel 

medyczny niższego szczebla (pielęgniarki, rehabilitanci)



Specyfika wybranych świadczeń

ASSISTANCE

Cechy Assistance:

G Badanie przesiewowe

G Ankieta medyczna dopasowana do profilu klientów, klasyfikacja do grup ryzyka 

G Badania profilaktyczne i zarządzanie grupami ryzyka – jako jedna za najbardziej efektywnych form 

ograniczenia szkodowości w ubezpieczeniach zdrowotnych i na życie:

- badania prowadzone są zgodnie z protokołami postępowań przesiewowych i profilaktycznych 

zalecanych dla poszczególnych grup wiekowych.

W rozwijającym się społeczeństwie rośnie znaczenie 
profilaktyki i profilowanej opieki medycznej, 

dostosowanej do potrzeb klienta z wykorzystaniem 
dostępnych badań.



Specyfika wybranych świadczeń

DRUGA OPINIA LEKARSKA

G Weryfikacja diagnozy poważnego zachorowania i 

następstw nieszczęśliwych wypadków

G Opcja krajowa i/lub zagraniczna

G Uznani specjaliści w wielu patologiach klinicznych

G Nowatorskie metody leczenia

G Niestandardowe podejście do wyboru specjalisty/ 

eksperta przygotowującego Drugą Opinię Lekarska



Specyfika wybranych świadczeń

DRUGA OPINIA LEKARSKA

Cechy Drugiej Opinii Lekarskiej:

G Usługa pozwala na uzyskanie dodatkowej opinii lekarskiej w przypadku poważnego zachorowania w 

postaci:

 Opinii specjalistów krajowych 

 Opinii specjalistów zagranicznych

 Konsylium 

G Druga Opinia Lekarska może być uzupełniona poprzez:

 Tele / wideo konsultacje ze specjalistą wystawiającym Drugą Opinię Lekarską

 Koordynację procesu leczenia w przypadku poważnego zachorowania

 Nieograniczony dostęp do telekonsultacji Centrum Telemedycznego w trakcie procesu leczenia



Specyfika wybranych świadczeń

DRUGA OPINIA LEKARSKA

Usługa zdalna świadczona 
na podstawie dokumentacji 

medycznej, bez 
bezpośredniego kontaktu 

pacjenta z lekarzem 
wydającym opinię

1

Po opracowaniu przez 
Centrum Telemedyczne, 

wstępnej analizy i 
skompletowaniu 

dokumentacji, opis 
przypadku przekazywany 

jest do specjalisty 
wydającego Drugą Opinie 

Lekarską. 

2
Druga Opinia Lekarska 

może potwierdzać 
diagnozę i sposób leczenia, 

wskazywać na różnego 
rodzaju opcje i alternatywy 

dla danego przypadku.

3

Specjaliści dobierani są indywidualnie 
do każdego przypadku w zależności 

od problemu klinicznego. Opinie 
kierowane są do specjalistów / 

subspecjalistów w zakresie danego 
problemu klinicznego.

4 W przypadkach bardzo złożonych opinia może być 
wydana przez zespół specjalistów (konsylium). W 

określonych przypadkach możliwa jest wizyta/ 
alternatywnie tele-, wideokonsultacja z lekarzem 
wydającym opinię lub zorganizowanie leczenia w 

danym ośrodku w kraju lub za granicą.

5



Specyfika wybranych świadczeń

KOORDYNACJA PROCESU LECZENIA

G Wsparcie medyczne w sytuacji diagnozy poważnego 

zachorowania  lub nieszczęśliwego wypadku.

G Całodobowe wsparcie pacjenta w procesie leczenia i 

powrotu do zdrowia (rehabilitacja fizyczna i 

zawodowa)

G Wsparcie psychologiczne

G Doskonałe uzupełnienie w procesie leczenia



Specyfika wybranych świadczeń

KOORDYNACJA PROCESU LECZENIA

Cechy Koordynacji Procesu Leczenia

G Wsparcie medyczne w sytuacji diagnozy 

poważnego zachorowania  lub nieszczęśliwego 

wypadku – pacjent może liczyć na medyczne 

wsparcie w procesie jego leczenia zarówno w kraju 

jak i za granicą.

G wsparcie pacjenta w powrocie do zdrowia 

(rehabilitacja fizyczna i zawodowa) z możliwością 

wykorzystania Teleopieki i Monitorowania 

Telemedycznego.

G Dodatkowe wsparcie psychologiczne w całym 

procesie leczenia.

G Cały proces koordynacji leczenia to często 

nieocenione, wielomiesięczne wsparcie

profesjonalistów.

G Centrum Telemedyczne i dedykowany zespół 

specjalistów:

 dokona analizy przypadku medycznego

 skoordynuje opracowanie Drugiej Opinii Lekarskiej

 skoordynuje proces leczenia z wykorzystaniem 

informacji uzyskanych w Drugiej Opinii Lekarskiej

 skoordynuje przygotowanie do niezbędnych 

zabiegów medycznych w kraju lub za granicą w 

ramach prywatnej opieki medycznej.

 zapewni proces dochodzenia pacjenta do zdrowia.



Specyfika wybranych świadczeń

KOORDYNACJA PROCESU LECZENIA

Przebieg Koordynacji Procesu Leczenia 



Specyfika wybranych świadczeń

PROWADZENIE PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO

G Platforma MEDICAL GUARD ® 

 pozwala obniżyć koszty i objawy patologii, 

zwiększa efektywność leczenia obniżając globalne 

koszty administracyjne

 jest wsparciem dla lekarzy i pacjentów, pozwala na 

monitoring objawów czynności  życiowych, 

realizację videokonsultacji z domu

 10 lat doświadczeń w prowadzeniu pacjentów, 

opłacalność poparta badaniami klinicznym



Specyfika wybranych świadczeń

PROWADZENIE PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO

Cechy Prowadzenia Pacjenta Przewlekle Chorego:

G Platforma MEDICAL GUARD ® 

 Choroby przewlekłe to jeden z elementów, który ma największy wpływ na system zdrowotny w 

kontekście przeznaczonych środków, organizacji i jakości życia pacjentów. 

 Pacjenci z chorobami przewlekłymi stanowią wyższy koszt dla systemu zdrowia niż reszta 

pacjentów, zwłaszcza, gdy występują choroby współistniejące

 Platforma MEDICAL GUARD ® pozwala na zmniejszenie kosztów leczenia pacjenta z cukrzycą o 30%

 Platforma MEDICAL GUARD ®  wprowadza nowe, niedostępne gdzie indziej, narzędzia opieki nad 

pacjentem jak: 

0 Analizę dnia chorego i dopasowania dawek 

0 Analizę tygodnia chorego i dopasowania diety i nawyków



NOWE 
PROJEKTY



Nowe projekty

BIOMECHANIKA

G Pomiar ruchu poszczególnych części ciała                               

G Pomiar wysiłku mięśniowego niezbędnego do 

wykonania danego ruchu 

G Integracja danych i opracowanie wyniku końcowego

NOWOŚĆ
III 2017



Nowe projekty

BIOMECHANIKA

Cechy Biomechaniki:

G Pomiar ruchu poszczególnych części 

ciała:

 Jest powtarzalny

 Jest obiektywny – błędy pomiędzy 

pomiarami poniżej 2%

 Przyjmuje naturalne osie obrotu w 

poszczególnych stawach

 Daje możliwość pomiaru dowolnych 

sekcji 

D
Wyniki pomiarów

Badanie



Nowe projekty

BIOMECHANIKA 

Przykłady zastosowań:

G Rehabilitacja pourazowa – ocena urazu i stopnia 

upośledzenia:

 Ocena stanu wyjściowego

 Ocena postępów rehabilitacji

G Diagnoza i Rehabilitacja upośledzenia ruchowego o 

innej etiologii:

 neurologiczna

 zwyrodnieniowa 

 choroby systemowe i inne

G Orzecznictwo lekarskie: 

 system umożliwia obiektywną ocenę upośledzenia 

ruchu i powiązanie jej z urazem. 

 powtarzalność wyników stanowi narzędzie 

weryfikujące obiektywny stan pacjenta. 

G Medycyna sportowa - ocena efektywności ruchu 

zawodników

G Protetyka - ocena dopasowania protezy

UWAGA!
Brak możliwości symulacji ruchu



Nowe projekty

ELEKTRONICZNY PODPIS ODRĘCZNY

G Unikatowe rozwiązanie w przypadku danych dot. stanu 

zdrowia.

G Rozwiązanie szeroko stosowane za granicą.

G Zapewnia poczucie bezpieczeństwa o ochrony danych 

zarówno pacjentowi jak i Centrum Telemedycznemu
NOWOŚĆ

I 2017



Nowe projekty

ELEKTRONICZNY PODPIS ODRĘCZNY

Przykłady zastosowań:

G Pozwala na pełną digitalizację dokumentacji. 

G Podpis składany jest odręcznie na tablecie lub podobnym urządzeniu.

G Elektroniczny podpis odręczny generuje unikatowy dokument gdzie popis jest składany bezpośrednio na 

tablecie i integrowany z dokumentem:

 Pacjent widzi dokument, który podpisuje,

 Podpis może podlegać analizie grafologicznej,

 Podpisujące osoby mogą znajdować się w różnych lokalizacjach – po skompletowaniu podpisów, 

dokument jest zamykany i nie może już być zmieniony,

 Dokument może być dalej przesyłany i gromadzony w wersji elektronicznej.

 Podpisany dokument ma identyczną wartość prawną jak dokument podpisany na papierze.

UWAGA!
Gwarancja autentyczności i unikatowości



DLACZEGO 
WARTO?



Dlaczego warto?

ATUTY TELEMEDYCYNY

~68% spraw kierowanych do telekonsultacji nie wymaga dalszej 

opieki lekarskiej.
ESzybko

ETrafnie

EKompleksowo

Telekonsultacje umożliwiają przekierowanie na właściwy poziom 

referencyjny (usprawnienie opieki i redukcja kosztów).

Opinie pacjentów są dowodem na efektywność i adekwatność 

dedykowanej pomocy medycznej.

Kompleksowość jest dodatkowym atutem.



Dlaczego warto?

ETAPY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Profilaktyka:

 Telekonsultacje medyczne

 Analiza wyników badań

 Zalecenia profilaktyczne

Leczenie zachorowań:

 Telekonsultacje medyczne

 Druga Opinia lekarska

 Koordynacja procesu 
leczenia

Pomoc w powrocie do 
stanu zdrowia:

 Telekonsultacje medyczne

 Teleopieka

 Monitorowanie stanu zdrowia



Dlaczego warto?

WIELE USŁUG – JEDNO CENTRUM KONTAKTOWE

Telekonsultacje

Monitorowanie stanu zdrowia

Koordynowanie leczenia

Weryfikacja diagnozy

Assistance

Wiele rodzajów usług 
medycznych

Kompleksowa 
ZDALNA pomoc 

medyczna

Jedno Centrum Telemedyczne



Pakiety usług –
wiele możliwości



Pakiety usług

PROSTOTA ŁĄCZENIA USŁUG - PRZYKŁADY

Nagłe zachorowanie

m

Profilaktyka

Telemedycyna

Assistance

Portal Wiedzy
m

m

Telemedycyna

ogólna

Telemedycyna

specjalistyczne

Druga Opinia Lekarska

m

m
Telemedycyna

Druga Opinia Lekarska

Koordynacja Procesu 

Leczenia

m

Poważne zachorowanie



Pakiety usług

PROSTOTA ŁĄCZENIA USŁUG - PRZYKŁADY

Nieszczęśliwy wypadek

m

Przewlekła choroba

Telemedycyna

Teleopieka

Prowadzenie Pacjenta 

Przewlekle Chorego

m

m
Biomechanika

Druga Opinia Lekarska

Koordynacja Procesu 

Rehabilitacji

m

m
Druga Opinia Lekarska

Koordynacja Procesu 

Leczenia

Koordynacja Procesu 

Rehabilitacji

m

Leczenie zagraniczne



Komunikacja i informacja

Lekarz pierwszego kontaktu

(Telekonsultacje + Profilaktyka dzieci i 
dorosłych)

Lekarz specjalista 

(Telekonsultacje, Druga Opinia   
Lekarska)

Pielęgniarka

(Telekonsultacje + Profilaktyka dzieci i 
dorosłych)

Portal Pacjenta 

(łącznik usług)

PACJENT

DLA NAS WAŻNY JEST PACJENT



Komunikacja i informacja

Portal Pacjenta

Logowanie z dowolnej przeglądarki

• Pacjent otrzymuje link aktywizujący

• Dostęp dla pacjent nawet do wiele miesięcy 
– w całym procesie leczenia

Narzędzie komunikacji w zakresie 
medycznym:

• Komunikacja mailowa z lekarzem przed 
i po konsultacji

• Możliwość przesłania recept 
pełnopłatnych i płatnych skierowań

• Możliwość dołączania badań i 
dokumentacji przez pacjenta

Portal Wiedzy

Dla pacjenta:

• FAQ

• Artykuły

• Informacje o liniach patologii klinicznych

• Opinie pacjentów

• Wydarzenia branżowe

Dla klienta biznesowego:

• Dlaczego warto współpracować z MDT?

• Modele współpracy

• Statystyki i dobre doświadczenia

• Doświadczenia zagraniczne

SPOSOBY WYMIANY INFORMACJI



Modele 
współpracy



Proponowane modele współpracy

Cechy:

G Opłata obejmuje limit świadczeń 
w skali roku

G Opłata regulowana jest w cyklach 
miesięcznych

G Model zapewnia stały dostęp do 
pomocy medycznej, z 
wykorzystaniem  historii choroby 
zapisanej w Portalu Pacjenta, 
będącym narzędziem zarówno 
dla lekarza jak i pacjenta do 
koordynowania pomocy 
medycznej.

Korzyści:

 Ryzyko częstości wykorzystania świadczeń po stronie 
Centrum Telemedycznego 

 Możliwość przygotowania oferty dedykowanej dla partnera 
biznesowego Centrum Telemedycznego

 Możliwość dostosowania oferty cenowej do oczekiwań 
partnera biznesowego

 Stały i znany koszt zdalnej opieki medycznej – korzyść dla 
pacjenta / płatnika.

 Możliwość integracji oferty z produktami ubezpieczeniowymi  
i produktami / usługami affinity.

MODEL ABONAMENTOWY



Proponowane modele współpracy

Cechy:

G Opłata za usługę medyczna 
dotyczy pojedynczej usługi 
zgodnie z ustalonym cennikiem

G Opłata regulowana jest przed 
realizacją usługi medycznej za 
pośrednictwem strony www 
Centrum Telemedycznego lub po 
usłudze w przypadku umów o 
współpracę z płatnikiem

G Prostota i łatwość skorzystania z 
oferty.

G Wystandaryzowany rodzaj usług.

Korzyści:

 Polecany model na etapie pilotażu, aby pomóc oszacować 
poziom zainteresowania usługami telemedycznymi

 Idealne uzupełninie istniejącej oferty ubezpieczeniowej i 
affinity

 Możliwość rozliczania nawet niewielkiej ilości usług

 Prostota zmiany oferty w czasie

MODEL SERWISOWY



Nasze placówki
medyczne



Nasze placówki medyczne

CENTRUM TELEMEDYCZNE          
CZYNNE 24/7

ZAPLECZE MEDYCZNE DLA 
POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

BIAŁOSTOCKI PARK TECHNOLOGICZNY



Nasze placówki medyczne

CENTRUM MEDYCZNE       
INNOWACYJNY MODEL PRACY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA    
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA

WARSZAWA, Ul. POKORNA - PLACÓWKA MEDYCZNA



Nasze placówki medyczne

ZAKRES TERYTORIALNY:            
HISZPANIA, PORTUGALIA, ANDORA

CENTRUM DRUGIEJ OPINII LEKARSKIEJ I 
KOORDYNACJI PROCESU LECZENIA

BARCELONA CENTRUM OBSŁUGI  USŁUG ZAGRANICZNYCH



Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Telemedyczne
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 

Centrum Warszawa
ul. Pokorna 2/U2, 00-199 Warszawa

info@mdtmedical.eu +48 (85) 874 23 50

JACEK GLEBA
CEO
TEL. +48 510 860 283 (Polska)
TEL. +34 619 712 323 (Hiszpania)


