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     Rewolucja 
rewolucja - znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim 
okresie (Wikipedia)

Rewolucja Francuska 1789                            Rewolucja proletariacka w Chinach 1966

     Rewolucja kubańska 1956                                      Rewolucja belgijska 1830

     

Rewolucja bolszewicka  1917



           Rewolucja przemysłowa

Pierwsza rewolucja - XVIII w. wykorzystanie pary i mechanizacja produkcji

Druga rewolucja - XIX w. elektryczność i linia montażowa

Trzecia rewolucja - 70 lata XX w. programowalne sterowniki i komputery

Czwarta rewolucja - obecnie,  wykorzystanie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w przemyśle, sztuczna inteligencja 



            Ewolucja

ewolucja – proces zmian zachodzących w dłuższym czasie

● ewolucja biologiczna (K.Darwin) - ok 4 mld lat
● ewolucja gwiazdowa - cykl życia gwiazdy - do 14 mld lat
● ewolucja kulturowo - społeczna - 100-200 lat
● ewolucja językowa - ciągła, zmienne tempo



           e-Zdrowie

https://mdtmedical.eu/wp-content/uploads/2015/12/Rewolucja_Telemedyczna.pdf    https://www.politykazdrowotna.com/57910,telemedycyna-wychodzi-na-prowadzenie

                                        

http://telemedycyna-raport.pl/api/file/events/rtgr/DZP_raportTGR%20raport-www.pdf

https://mdtmedical.eu/wp-content/uploads/2015/12/Rewolucja_Telemedyczna.pdf
https://www.politykazdrowotna.com/57910,telemedycyna-wychodzi-na-prowadzenie
http://telemedycyna-raport.pl/api/file/events/rtgr/DZP_raportTGR%20raport-www.pdf


            A jak to robimy w Comarch Healthcare?



           EHR i Comarch Health Note



            EHR i Comarch Health Note



            Telemedycyna w praktyce



            Telemedycyna w praktyce



            Centrum monitorowania całodobowego



            Realizacje:  Małopolski Tele-Anioł

● Małopolski Tele-Anioł  - projekt, którego celem jest zapewnienie tzw. teleopieki osobom starszym i 
niesamodzielnym z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

● projekt realizowany przez województwo małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz 
Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

● Termin realizacji projektu: 29.03.2018 r. – 28.03.2021 r.
● Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł
● Do końca  Q1 2020 do udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł zgłosiło się ponad 7 000 osób 

niesamodzielnych z terenu województwa małopolskiego, a ponad 4 100 osób zostało włączonych do 
projektu i otrzymało opaskę SOS.



            Realizacje:  Małopolski Tele-Anioł
Statystyki:

● Listy intencyjne do tej pory podpisały 134 małopolskie gminy oraz powiaty, tym samym deklarując współpracę 
związaną z realizacją projektu na swoim terenie

● Ratownicy medyczni odbierają do 250 połączeń dziennie. Większość z prowadzonych w Centrum Teleopieki rozmów 
kończy się udzieleniem porady, wezwaniem rodziny/opiekuna/sąsiada, pomocą asystenta teleopieki lub psychologa. 

● Karetka wzywana jest średnio 2-3 razy dziennie. W 2019 roku Centrum Teleopieki wezwało do potrzebujących 
podopiecznych karetkę pogotowia ratunkowego 850 razy, a 300 razy policję i straż miejską.

● “16 marca (2020) dzięki natychmiastowej reakcji ratowników z Centrum Teleopieki, rodziny oraz policji udało się 
uratować kolejną osobę: 87-latkę z Chełmka, o której złym stanie zdrowia zawiadomiła opaska „                      
Małopolskiego Tele-Anioła” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. „Szacujemy, że 
przynajmniej 120 osób żyje dzięki temu programowi” – mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa 
małopolskiego”

●



            Realizacje:  Małopolski Tele-Anioł

     Centrum Projektu Sucha Beskidzka



            Realizacje:  MOPR Słupsk - Bezpieczny dom



            Realizacje:  MOPR Słupsk - Bezpieczny dom

●   monitorowane 300 domów z 330 zakładanych



            Realizacje:  MOPR Słupsk - statystyki



    Rynek włoski
● Centro Cardiologico Monzino Hospital  

○ teleholter PMA , e-Care
● MediCair Healthcare 

○ e-Care , HomeHealth, PMA
● Over Holding S.p.A. – Korian

○ bransoletka życia
● T-Medic (RSA) 

○ HomeHealth,  PMA



           Realizacja: kluby sportowe



Rewolucja czy ewolucja?



            Misja Comarch Healthcare‘

 (R)ewolucyjne podejście do e-Zdrowia



Dziękuję
marcin.romanowski@comarch.pl


