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Asseco w opiece zdrowotnej 

V 

BANK KRWI 

ponad 420 szpitali 

ponad   

21 tys.  
użytkowników systemu mMedica w 

gabinetach lekarskich 

1 miejsce w rankingu ComputerWorld TOP200   
jako dostawca  

IT dla sektora zdrowia (2017r.) 

realizujemy projekty dla  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

obsługujemy 20 RCKiK  

tworzy  
systemy profilaktyczne 

monitorujące zdrowie Polaków 



Nasza droga do e-zdrowia 

 Integracja z systemami 
centralnymi 

+ 

Systemy powiadamiania 
(sms, e-mail) 

+ 

Integracja z systemami 
diagnostycznymi 

+ 

e-Rejestracje + Rozwiązania mobilne + 

Zdalne repozytoria  
danych 

+ 

Wymiana dokumentacji 
medycznej 

+ 

Telekonsultacje  + 



Oczekiwania wobec e-zdrowia 

Wymiana informacji specjalistycznej 

Uproszczenie procesów - oszczędności 

Lepsza skuteczność leczenia  

Bezpieczeństwo informacji medycznych 

Angażowanie pacjentów 



          Niepewność interesariuszy 
 
          Niejednolite prawo 
 
          Finansowanie nowych technologii 
 
 Potrzeba zrozumienia potrzeb pacjenta 

Problemy e-zdrowia w sektorze publicznym 

1 

2 

3 
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Skuteczne e-zdrowie to nie „samotne wyspy” oferujące pojedyncze 
usługi medyczne a wykorzystanie potencjału integracji leczenia, 

koordynacji działań i angażowanie pacjenta 
  

AMMP 
Platforma integracji jednostek 

medycznych 

AMPA 
Rozwiązania mobilne dla pacjentów 

Nasze wnioski 



Szymon.Chamuczynski@asseco.pl 

asseco.pl 





Zastrzeżenia prawne 
Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, 
fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy 
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek 
nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw 
autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, 
powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach 
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie  
w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez 
osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania  
do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te 
podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług 
tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja 
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.                  

Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga 
wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A. 
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