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Silvermedia to dopasowane rozwiązania dla biznesu medycznego

to nowatorska firma IT założona w 2002 r. z inicjatywy naukowców i pasjonatów biocybernetyki, 

złożona z wielodyscyplinarnych zespołów, ekspertów od technologii, biznesu i marketingu, którzy wspólnie 

pracują nad dostarczaniem dopasowanych rozwiązań.

Mamy cel, którym jest dostarczanie kompleksowych i wygodnych rozwiązań systemowych dla lekarzy, 

pielęgniarek czy pacjentów oraz osób prowadzących pracę badawczą i naukową.

Jesteśmy doceniani i wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za nasze innowacyjne produkty i usługi. 

Od lat budujemy platformy składające się z wielu systemów medycznych i wzbogacamy rynek medyczny 

o nowe rozwiązania technologiczne.

Posiadamy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 13485, dlatego 

możemy projektować i wytwarzać aplikacje medyczne.



Telemedycyna - czym jest? czy już?

Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna* to świadczenie usług medycznych na odległość. W jej skład wchodzą trzy 

podstawowe działania:

• gromadzenie danych o wynikach badań i stanie chorego oraz ocena tych informacji 

przez specjalistę (co może odbywać się nawet bez interakcji pomiędzy lekarzem a 

pacjentem),

• zdalny monitoring parametrów życiowych w czasie rzeczywistym,

• medyczne usługi interaktywne – udostępnianie porad lekarskich pacjentom lub 

konsultowanie złożonych od strony diagnostycznej czy leczniczej przypadków pomiędzy 

lekarzami.

*Za portalem: https://zdrowie.tvn.pl



Telemedycyna - czym jest? czy już?

Od kiedy mamy do czynienia z telemedycyną?

• Pierwsze zdalne procedury – 30 lat,

• Telekardiologia – 15 lat,

• Powszechne finansowanie procedur medycznych – tak/nie.

Jaka jest przyszłość telemedycyny?



Kiedy ostatni raz byłaś/byłeś w Banku?



Silvermedia – systemy telemedyczne



Silvermedia – systemy telemedyczne

Agenda:

• Hybrydowa Telerehabilitacja Kardiologiczna

• System ankietowy

• System screeningowy (przesiewowy)

Dodatkowo:

• eKoroner

• SilverLife System (Teleopieka)

• Telekonsultacje/Videokonsultacje



System telerahabilitacji kardiologicznej
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System centralny – cechy

Przeglądarka EKG

➢ ECG Viewer Light jest certyfikowanym narzędziem pozwalającym na wygodny 

odczyt zapisu badania EKG

➢ Obsługiwane jest do 12 odprowadzeni

➢ Przeglądarka jest rozwijana i w najnowszej wersji pojawią się takie narzędzia jak 

pomiar amplitudy, czy pomiar każdego z odcinków P, PQ, QRS, QT
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Zarządzanie procesem

➢ W systemie centralnym udostępniona jest funkcjonalność rejestracji pacjenta, a 

także wglądu do jego kartoteki, harmonogram treningów, wgląd do badań

➢ System centralny daje możliwość monitorowania pacjenta, poprzez wgląd do 

zdarzeń medycznych

➢ Dzięki takiemu rozwiązaniu, można śledzić progres i modyfikować kolejne treningi 

pacjenta



System centralny – proces sesji 

treningowej

•Wywiad

•EKG

•Pomiar ciśnienia tętniczego 
krwi

•Pomiar masy ciała*

Procedura 
dopuszczenia do 

treningu

•Kontrola wyników 
pomiarowych wysyłanych 
podczas trwania treningu

•Możliwy kontakt werbalny z 
pacjentem

Monitoring sesji 
treningowej •Wywiad

•Ocena w skali Borga

•Ocena osiągniętego tętna

•EKG

•Wnioski

•Ewentualna modyfikacja 
harmonogramu

Procedura 
podsumowania 
sesji treningowej

Pielęgniarka lub technik 
elektroradiolog pod nadzorem 
lekarza

Pielęgniarka lub 

technik elektroradiolog

Pielęgniarka lub 
technik 
elektroradiolog,
fizjoterapeuta, lekarz

*pacjenci z niewydolnością serca 
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System centralny –

monitoring
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➢ Aplikacja mobilna umożliwia pobranie 

wyników badań wykonanych przez 

urządzenia pomiarowe takie jak holter

EKG, czy ciśnieniomierz

➢ Pacjent jest pod stałą obserwacją 

wyszkolonego personelu medycznego, 

który przeprowadza rekonwalescenta 

przez całą sesję treningową

➢ Przed każdym treningiem pacjent jest 

informowany jakiego typu badania 

będzie musiał wykonać aby przejść etap 

kwalifikacji

➢ Pacjent zawsze ma możliwość rezygnacji z 

najbliższego treningu

Aplikacja mobilna
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Aplikacja mobilna – badania przed 

treningiem

*Dla pacjentów z 

niewydolnością serca© Copyright Silvermedia

2019 All rights reserved.



Aplikacja mobilna - trening

➢ Pacjent może w dowolnym momencie przerwać 

trening lub zadzwonić do jednostki monitorującej

➢ Pacjent może wykonać badanie EKG/ciśnienia 

na żądanie i przesłać do systemu centralnego

➢ Pomiar EKG wykonywany jest również 

automatycznie, po przekroczeniu krytycznych 

wartości pulsu, oraz na żądanie nadzorującego

➢ Dla treningów typu marsz i Nordic Walking do 

systemu centralnego przesyłane są koordynaty 

pacjenta, aby w razie zdarzenia niepożądanego 

można było odnaleźć pacjenta
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Aplikacja mobilna – badania po 

treningu
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System ankietowy

System ankietowy



Zastosowanie systemu 

ankietowego

 System ankietowy jest programem 
pozwalającym na obsługę badań 
ankietowych. Za jego pomocą można 
skonfigurować szablon ankiety, którą można 
wersjonować. Ankiety mogą być wysłane 
do respondentów na adres e-mail (przed 
lub po wizycie lekarskiej ) lub wypełnione  
bezpośrednio z udziałem respondenta 
(podczas wizyty lekarskiej).

 System ankietowy wykorzystywany jest 
również w platformie przesiewowej, która 
pozwala na przeprowadzać 
zawansowanych badań przesiewowych 
przy użyciu kwestionariuszy ankietowych lub 
dedykowanych badań np. 
audiometrycznych, ATS, DDT, EKG, i innych



Badania ankietowe mogą być przeprowadzone w różnych trybach:

• Anonimowy 

• Anonimowy z hasłem

• Identyfikowalny

• Identyfikowalny z hasłem

• Zewnętrzny identyfikowalny



System ankietowy pozwala na:

• tworzenie jednostek organizacyjnych,

• tworzenie użytkowników o różnych rolach m.in. 

koordynatora, badacza, obserwatora, 

• dodawanie respondentów i grup respondentów,

• tworzenie szablonów ankiet (dostępne są pytania otwarte, 

półotwarte, zamknięte, tabelaryczne),

• przeprowadzanie symulacji stworzonej ankiety,

• tworzenie reguł pomiędzy pytaniami,

• badań ankietowych,

• przeglądanie wyników badań ankietowych,

• generowanie statystyk za pomocą filtrów logicznych



SYSTEM 

PROFILAKTYKI

ZDROWOTNEJ

Platforma 

przesiewowa

Profilaktyka 

zdrowotna
Kiedyś możliwości przeprowadzania 

badań przesiewowych były bardzo 

ograniczone ze względu na koszty, 

czas i skomplikowaną organizację 

oraz wymóg dużego zasięgu 

populacji. 

Teraz dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom, takim jak Platforma 

przesiewowa, możliwe jest szybkie, 

łatwe i efektywne przeprowadzenie 

badań wraz z analizą ich wyników.



System składa się z systemu centralnego 

oraz aplikacji mobilnej. Platforma pozwala na …

 planowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie projektów 
przesiewowych i profilaktycznych,

 przeglądanie i magazynowanie kompletnych wyników badań,

 analizowanie danych w celach epidemiologicznych i 
naukowych,

 sporządzanie raportów i statystyk z zebranych danych, 

 integrację z urządzeniami medycznymi w celu przeprowadzenia 
badań przesiewowych np. EKG.

Platforma przesiewowa to nowe możliwości diagnostyczne.



Platforma 

Przesiewowa

SYSTEM CENTRALNY



PLATFORMA 

PRZESIEWOWAPowiązanie użytkownika 
z punktem przesiewowym

Harmonogramowanie 

cykli realizacji badań

Definiowanie 

badania i ankiety 

Kreator opisu badania, wgląd 
do zebranych badań

Tworzenie badania 

ankietowego

Moduł raportowy -

generowanie raportów

PDF, DOC, XLS, DOCX, SLSX, PPTX, 
CSV



Platforma 

przesiewowa

SEP – SCREENING EXAMINATION PLATFORM

aplikacja mobilna



SEP to mobilna platforma do 

badań przesiewowych, która 

umożliwia:

- przeprowadzanie testów przesiewowych na 

urządzeniach mobilnych z Windows,

- synchronizację z systemem centralnym 
pozwalającym na zarządzanie programem oraz 
bieżącym nadzorem nad jakością i liczbą 
wykonywanych badań,

- połączenie za pomocą bluetooth z 
urządzeniami medycznymi np. EKG

- przeprowadzenie badań w każdym miejscu i 
czasie, również offline,

- dostęp do tych samych funkcjonalności, co w 
systemie centralnym.

- otwartość na definiowanie nowych badań w 
zakresie badań przesiewowych

PLATFORMA 

PRZESIEWOWA



Platforma mobilna

Przesiew kardiologiczny

PLATFORMA 

PRZESIEWOWA



Platforma mobilna

Przesiew kardiologiczny

- zapis EKG.

Urządzenie EKG jest 
podłączone przez bluetooth
z aplikacją mobilną.

PLATFORMA 

PRZESIEWOWA



Platforma mobilna

Przesiew alergologiczny

PLATFORMA 

PRZESIEWOWA



PLATFORMA 

PRZESIEWOWA

Innowacyjność systemu polega na kompleksowym podejściu do obsługi badań przesiewowych poprzez stworzenie uniwersalnego systemu, który może 

zostać wykorzystany do przeprowadzenia programów badań przesiewowych w dowolnej dziedzinie medycyny, dla dowolnej grupy wiekowej pacjentów.

Platforma przesiewowa kierowana jest do wszystkich podmiotów 

realizujących działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

 Placówek opieki medycznej,

 Uczelni medycznych,

 Instytutów badawczych,

 Firm farmaceutycznych,

 Biznesu,

 Przemysłu.



Modele finansowania projektów telemedycznych

Badania mogą być finansowane z budżetu: 

▪ Urzędów Miast i Gmin

▪ Urzędów Marszałkowskich

▪ Klientów prywatnych

▪ Fundacji i organizacji

Projekty unijne

▪ Telemedycyna jako kluczowy driver w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych (wysoko 
punktowane w ocenie wniosków, dobrze 
postrzegane przez zarządzających/właścicieli)

Zacznij współpracę z w dogodnym dla Ciebie 

modelu:

▪ licencyjnym,

▪ SaaS,

▪ Paas,

▪ Revenue Share,

▪ łączącym różne usługi Silvermedia
(digital marketing, machine learning, big 
data).



• 14 lat ugruntowanej obecności na rynku 

medycznym,

• Rodzinę produktów dla podmiotów 

leczniczych tworzą:

• Oprogramowanie drEryk (budowa 

modułowa)

• System erLab

• eWUŚ Mobile

• ChPL Mobile

• Usługa e-Rejestracji

31

drEryk obecnie



Zapraszamy do współpracy.

Buma Square Business Park

Ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

Tel: 12 376 02 50

Fax: 12 397 55 52

biuro@silvermedia.pl

www.silvermedia.pl
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