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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 w 2008 roku 

 Inwestycje w rynek e-Zdrowie obejmowały:  

 własne programy badawczo – rozwojowe (R&D) w innowacyjne produkty  

i rozwiązania dla opieki medycznej (Zdalna Opieka Medyczna lub Zdalna Radiologia) 

 przejęcie wiodącego producenta oprogramowania HIS  

(Hospital Information Systems) 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 usług dla pacjentów są testowane i dopracowywane w celu wprowadzenia ich na dużą skalę  

 



„ 

Harvard Business Review 

Czy ciągłe podwyżki 

płac motywują ludzi 

do czegoś?  

 

Tak, do oczekiwania 

od pracodawcy 

kolejnej podwyżki. 



Wśród pracodawców, którzy mają w swojej ofercie świadczenia 

pozapłacowe, 61% benefitów to opieka stomatologiczna 

30% świadczeń pozapłacowych to refundacja programów 

odchudzających 

Metlife, Study of International Employee Benefit Trend 

 MX, IN, GB 

 

Canon w Indiach, oferuje:  

pakiet ubezpieczenia dla całej rodziny pracownika  

możliwość skorzystania z osobistego doradcy 

dodatkowe zasiłki macierzyńskie oraz dodatki dla osób 

niepełnosprawnych 

Coraz popularniejsze stają się tak zwane Botox Leave, czyli płatne 

urlopy na odnowę biologiczną 

Może to być zarówno wizyta u fryzjera jak  

i operacja w gabinecie chirurgii plastycznej 



Pracownicy ze stażem 24 miesiące mogą wziąć 12-

miesięczny bezpłatny urlop na rozpoczęcie własnego 

biznesu 

infowire.com 

 FR, JP, NG 

”Urlop złamanego serca" przeznaczony głównie dla 

kobiet, które po zawodzie miłosnym potrzebują czasu, 

aby dojść do równowagi psychicznej 

Pracownikom oferuje się domowe agregaty 

prądotwórcze zapewniające energię elektryczną. 

Świadczenie obejmuje również koszty konserwacji 

urządzeń 



Profilaktyka jako źródło zdrowia 



Zdalne gabinety/badania screeningowe 



Screening kardiologiczny – założenia pakietu 

 Przeprowadzenie przesiewowej, 

profilaktycznej 

diagnostyki kardiologicznej 

 Minimalizacja zagrożeń kardiologicznych o 

podłożu genetycznym i środowiskowym 

 Zadbanie o ogólny stan zdrowia pracowników 

 Promocja profilaktyki, jako najlepszego 

sposobu na uniknięcie komplikacji 

kardiologicznych 



 Choroby serca w rodzinie

 Okazja do badania, którą warto wykorzystać

 Zdiagnozowana choroba serca

220 odpowiedzi

70,5%

10,0%

18,2%

1,4%

Powód przystąpienia do badania

Profilaktyka Ciekawość Diagnostyka Inne

Analiza ankiety satysfakcji 
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Brak Komentarze

220 odpowiedzi

95,9%

4,1%

Komentarze co do całokształtu badania

Brak Komentarze
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Wygodne Inna odpowiedź

219 odpowiedzi

98,6%

1,4%

Wykonanie badań w siedzibie

Wygodne Inna odpowiedź

220 0
Miła Niemiła

220 odpowiedzi
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Ocena jakości obsługi

Tak, obsługa była miła i profesjonalna
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