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GENEZA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ 
 
 Od ponad dwudziestu lat Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług 

informatycznych i teleinformatycznych firm działających w różnych 
segmentach rynkowych. Kwestią czasu i naturalną konsekwencją 
naszego podejścia do rozwoju Grupy Kapitałowej Comarch była decyzja 
o inwestycji w ofertę ICT dla sektora medycznego. 

 Inwestycje w rynek e-Zdrowie obejmowały 
• Własne programy badawczo-rozwojowe (R&D) w innowacyjne produkty i rozwiązania 

dla opieki medycznej (Zdalna Opieka Medyczna oraz Zdalna Radiologia) 
• Przejęcie wiodącego producenta oprogramowania HIS (Hospital Information System) 

w Polsce 
• Budowa własnego Centrum Medycznego iMed24 w Krakowie aby rozwiązania dla 

medycyny mogły być tworzone w ścisłej współpracy lekarzy z programistami 

 W oparciu o Centrum Medyczne iMed24 i rezultaty programów R&D, 
innowacyjne rozwiązania i usługi dla pacjentów są testowane  
i dopracowywane w celu wprowadzenia ich na dużą skalę. 

 
 

 



CENTRUM MEDYCZNE IMED24 
 
CM iMed24, zlokalizowane w Krakowie, jest częścią spółki Comarch Healthcare. Jednostka stanowi naturalne 
środowisko do rozwoju rozwiązań IT dla medycyny, dlatego Pacjenci iMed24 mają dostęp do zaawansowanych 
usług z pogranicza medycyny i nowych technologii.  
 
 Usługi Zdalnej Opieki Medycznej świadczone  

w trybie 24/7/365 
 Ponad 30 specjalistycznych poradni 
 Kadra ponad 100 lekarzy specjalistów 
 20 wygodnych gabinetów lekarskich  
 
 

 



PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH 



Dostęp do wiedzy 
medycznej 

 
• Praktyczne konsultacje 

rozwiązań IT 
• Współpraca lekarzy 

różnych specjalności  
z zespołami inżynierów 
w kształtowaniu 
rozwiązań 

 
 

Naturalne środowisko 
pilotażowe 

 
• Teleradiologia 
• EDM/Concierge 
• Optimed24 
• Zdalna Opieka Medyczna 
 

Zaplecze dla usług 
telemedycznych 

 

Partnerstwo medyczne 
w grantach EU 

 

CENTRUM MEDYCZNE IMED24 

• Centrum Zdalnej Opieki 
Medycznej 

• Usługi własne i zlecone 

• Konsulting medyczny 
• Opiniowanie 
 



CENTRUM MEDYCZNE IMED24  



Zdalna Opieka Medyczna 

iMed24 posiada Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, 
które działa całodobowo 

Nowoczesność i kompleksowość 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
urządzeń oraz zaawansowanych technologii iMed24 
świadczy kompleksowe usługi medyczne na 
najwyższym poziomie. Dysponując najszerszą bazą 
diagnostyczą w Małopolsce oraz dostępem do 
lekarzy specjalistów CM iMed gwarantuje trafną i 
skuteczną diagnozę. 

Badania i rozwój 
Inwestujemy w technologiczny rozwój medycyny 
poprzez prowadzenie wielu innowacyjnych 
programów badawczo – rozwojowych (R&D) i 
wytwarzanie własnych urządzeń medycznych. 

Zaufanie  

Z usług CM iMed24 korzysta już ponad 100 000 
pacjentów – pracowników korporacji, dużych i 
małych przedsiębiorstw oraz klientów 
indywidualnych. 

CO WYRÓŻNIA IMED24? 



Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24 

PA C J E N T Ó W  
M O N I T O R O WA N Y C H  

C A Ł O D O B O W O  W  2 0 1 7  



CENTRUM ZDALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 
 
 Zbiera i analizuje dane medyczne z urządzeń, umożliwia  monitoring pacjentów 24/7 
 Dostęp z dowolnego miejsca (web-based) 
 Interfejsy do pogotowia ratunkowego 
 Lokalizacja pacjentów na mapach 
 Umożliwia  kontrolę stanu zdrowia pacjentów przez wykwalifikowanych ratowników i lekarzy specjalistów 24H 
 
 

 



Doraźna porada na telefon 

Porady medyczne 

Informacje o najbliższym SORze 

CZYM JEST USŁUGA CONSIERGE? 

Wsparcie medyczne w sytuacjach 
niezagrażających życiu, z którymi nie 
wiemy, co mamy robić 



ZDALNA POŁOŻNA 
 
Zdalna opieka nad kobietą ciężarną 
 
 Objęcie wskazanej grupy pacjentek usługą zdalnej opieki kardiotokograficznej od 36 tygodnia ciąży 
 Badanie można będzie wykonywać o dowolnej porze (całodobowo) 
 Aparaty wydawane pacjentkom w ciąży według fizjologicznej kwalifikacji i decyzji lekarza  
 
 

 



ZDALNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA 
 
 
 Telemonitoring + teleholter dostępny w domu pacjenta 
 Pacjenci po leczeniu szpitalnym lub z problemami kardiologicznymi 
 
 

 



ZDALNA OPIEKA NAD SENIOREM 
 
Bransoletka Życia 
 
 Pomoc w opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi 
 Wykrywanie upadku i automatyczne alarmowanie Centrum  

Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24 
 Alarmowy Przycisk Życia 

 
 
 

 



TELERADIOLOGIA 
 
Usługa umożliwiająca zdalne opisy badań radiologicznych 
 
 Szybkie i bezpieczne przesyłanie obrazów między placówkami medycznymi 
 Rozwiązanie webowe, dostępne bez konieczności instalowania natywnego oprogramowania na wybranych 

komputerach  
 Dla dowolnej ilości jednostek medycznych. Zarówno dla jednostek, które chcą zlecać opisy badań, jak i dla 

lekarzy, którzy chcieliby je opisywać  
 

 
 

 



TELEKONSULTACJE 
 
Usługa umożliwiająca zdalne konsultacje lekarskie 
 
 Umożliwiamy Pacjentom z terenów podmiejskich konsultacje 

kardiologiczne i geriatryczne ze specjalistą znajdującym się w placówce 
współpracującej  

 Pomoc w opiece nad Pacjentami o ograniczonej mobilności, starszymi, 
niepełnosprawnymi 

 Pokonanie barier geograficznych, zniwelowanie nierówności w dostępie 
Pacjentów do świadczeń, co jest szczególnie istotne na obszarach 
trudno dostępnych, rzadko zaludnionych, wiejskich, słabo rozwiniętych 

 Uzyskanie dostępu do nowych usług zdrowotnych dotychczas 
niedostępnych (np. telespirometria, stały monitoring w czasie 
rzeczywistym w domu Pacjenta) 



MIASTO ZDROWIA 

Zdalna Pielęgniarka Szkolna 

Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka 
(monitoring kardiologiczny) 

Zdalna Położna  
(kobiety od 36 tyg. ciąży) 

Zdalna Opieka (seniorzy) 

Miasto Zdrowia to platforma usługowo-informatyczna 
składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących 
aplikacji i systemów IT.  
 
W ramach Miasta Zdrowia jest wytwarzany i dostarczany 
personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom 
administrującym systemem opieki zdrowotnej zestaw 
narzędzi pozwalający zapewnić kompleksową opiekę 
zdrowotną od narodzin, przez całe życie. 
 
Demonstracja może objąć wybrane usługi dla określonych 
grup pacjentów. 
 
 



MIASTO ZDROWIA 

Zdalna Przychodnia 

Elektroniczna Książeczka Zdrowia 
(EDM) 

Platforma Analityczna  
(raporty) 

 
 



Centrum Medyczne iMed24 
Ul. Życzkowskiego 27 

31-864 Kraków  
Tel. +48 (12) 637 31 31 

E-Mail: kontakt@imed24.pll  
www.imed24.pl 

al. Jana Pawła II 39 a  
31-864 Kraków  

Tel. +48 (12) 64 61 000  
E-Mail: info@comarch.pl  

www.comarch.com 
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