
TakesCare dla placówek medycznych
Platforma do realizacji konsultacji online lekarz POZ-

pacjent i konsultacji komercyjnych
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mobilny, efektywny i bezpieczny sposób zarządzania online 
zdrowiem swojej rodziny

Takes-care.com



2Takes-care.com – All rights reserved

CZYM JEST TAKESCARE

TakesCare to internetowa i mobilna platforma opieki zdrowotnej, której głównym celem jest łączenie, 

wsparcie i ułatwienie kontaktu między pacjentami i specjalistami w ramach teleporad POZ i komercyjnych

Nasza platforma dostarcza obu stronom narzędzia do współpracy w zakresie komunikacji online, zdalnej 
diagnostyki, opieki medycznej, kontroli i monitorowania zdrowia. 
Ponadto promujemy metodę holistycznego podejścia w relacjach pacjent – specjalista. 

Dlaczego zapraszamy Państwa do TakesCare? 

Chcielibyśmy dla Państwa obecnych i przyszłych pacjentów/użytkowników:

§ udostępnić Państwa wiedzę oraz wiedzę współpracujących z Państwem specjalistów

§ umożliwić przeprowadzanie z Państwa specjalistami konsultacji w formule płatnych lub nieodpłatnych 
tele, chat lub wideo-konsultacji

§ umożliwić wsparcie w procesie opieki ad-hoc i opieki skoordynowanej, diagnozy, prekonsultacji
i kontroli pomiędzy wizytami stacjonarnymi,  weryfikacji wyników badań, pomiarów, przyjmowanych 
przez pacjentów leków, drugiej opinii, wystawiania e-recepty i e-skierowania.
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DLACZEGO STWORZYLIŚMY TAKESCARE?

Wszystko, co robimy, wierzymy, że stanowi wyzwanie dla status quo w opiece zdrowotnej, wierzymy w 
myślenie inaczej. 

Sposób, w jaki rzucamy wyzwanie status quo, to dostarczenie usługi stawiającej w centrum uwagi pacjenta, 
to rozwiązanie problemu zarządzania zdrowiem, skutecznej współpracy 

i komunikacji pacjent – specjalista.

Chcemy pomagać pacjentom, lekarzom, dostawcom usług medycznych, pracodawcom, poprzez obniżenie 
kosztów, oszczędność czasu i zwiększenie satysfakcji stron. 
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Z CZYM PRZYCHODZIMY DO PAŃSTWA

Z Internetową i mobilną platformą medyczną takes-care.com, na której Państwa Pacjenci i Specjaliści 

otrzymują w pełni cyfrową usługę do współpracy i zarządzania zdrowiem online

Otrzymujcie Państwo narzędzie, w którym z jednego miejsca umawiacie, zarządzacie, monitorujecie, 

wszystkie konsultacje, jak również proces koordynacji opieki online, odbywającej się z Państwa 

pacjentami w kraju i za granicą.
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Z CZYM PRZYCHODZIMY DO PAŃSTWA

JAKIE KORZYŚCI WIDZIMY DLA PAŃSTWA PLACÓWKI:

1. Możliwość rozszerzenie oferty Państwa specjalistów i pracowników medycznych o nowy kanał 

komunikacji z pacjentami

2. Optymalizacja i ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem własnej placówki – omawianie 

wyników badań / prekonsultacja / zapis na wideo konsultacje i konsultacje stacjonarne / online

3. Zwiększenie jakości opieki nad pacjentami poprzez narzędzie wideo-konsultacji, elektronicznej karty 

pacjenta i funkcjonalności opieki skoordynowanej

4. Możliwość przygotowania pakietów, dedykowanych dla Państwa pacjentów, w modelu opieki online, 

w oparciu o Państwa wytyczne

5. Tworzenie i wdrażanie nowych projektów online poprzez platformę TakesCare
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Z CZYM PRZYCHODZIMY DO PAŃSTWA

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA SPECJALISTÓW:

1. Nowe źródło dochodów

2. Dostęp i kontakt ze swoimi i nowymi pacjentami nieograniczony miejscem i czasem

3. Samodzielne określanie swojego czasu dostępności i ceny za konsultację

4. Poprawa jakości usług i lepsza kontrola, brak prowizji pobieranej od specjalisty

5. Stworzenie warunków pracy dla osób na urlopach macierzyńskich / wychowawczych

6. Konsultacje opłacane z góry przez pacjentów
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PROBLEMY Z JAKIMI BORYKAJĄ SIĘ PACJENCI
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PIENIĄDZE – Koszt wizyty u specjalisty jest stały niezależnie od rangi sprawy

CZAS – Mamy go coraz mniej. Tracimy go na umawianie, czekanie i dojazd do specjalistów

DOSTĘPNOŚĆ – Lekarze mają ograniczone godziny pracy, przyjmują na krótko

KOMUNIKACJA – Brak kontynuacji kontaktu pomiędzy wizytami lub szybkiej konsultacji 
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ROZWIĄZANIE – CO DAJEMY
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Dostarczamy rozwiązanie, zapewniające pacjentom i specjalistom w pełni cyfrową usługę do komunikacji, 
współpracy i zarządzania zdrowiem poprzez Internetową i mobilną platformę 
takes-care.com

§ Oszczędność czasu i pieniędzy
dostęp do specjalistów i doradców medycznych, poprzez wideo-konsultacje, niezależnie od miejsca i 
czasu

§ Zero kolejek i długich dni czekania 
max 24h od zgłoszenia potrzeby konsultacji do jej realizacji

§ Efektywne zarządzanie zdrowiem 
cała czas Ty i Twoja rodzina jesteście pod opieką i kontrolą specjalistyczną 



WIELKOŚĆ RYNKU KONSULTACJI MEDYCZNYCH
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640
mln

Liczba porad specjalistów
w 2016 w Polsce

36%
Polaków jest pod stałą 

opieką lekarską

2,17
mln

Tylko tylu Polaków posiada 
prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne w 2017

*Dane GUS (2016), PIU
http://www.politykazdrowotna.com/34630,gus-juz-co-trzeci-polak-chory-przewlekle-lub-dlugotrwale



WARTOŚĆ RYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
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34
mld PLN

Wydatki prywatne 
Polaków na zdrowie w 

2015

482
mln PLN

Tyle Polacy wydali na 
prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne do Q3 2017

*Dane PIU

>21%
Roczna dynamika wzrostu 

wartości rynku opieki 
zdrowotnej w Polsce w 

2017



TAKECARE A MEDYCYNA CYFROWA
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Idę do centrum zdrowia, 
aby zarezerwować 

konsultację medyczną 
offline

Dzwonię do ośrodka 
zdrowia, aby 

zarezerwować konsultację 
medyczną offline

Dokonuję rezerwacji 
online konsultacji 

medycznych w gabinecie

Dokonuję rezerwacji 
online konsultacji 

medycznych

TC DZISIAJ
Dostaję cyfrową opiekę 

zdrowotną 24/7 ze swoimi 
specjalistami. 360-stopniowa 
usługa skoncentrowana na 

pacjencie

TC JUTRO
Samoucząca się sztuczna inteligencja w 

TC (w tym kontrola objawów) może stale 
diagnozować moje zdrowie i zapobiegać 

chorobom.

Komunikacja między mną a TC odbywa 
się za pomocą głosu.

TAKESCARE NA CYFROWEJ ŚCIEŻCE PACJENT/SPECJALISTA
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CO DAJEMY PACJENTOWI W TAKESCARE

e-Gabinet
Spotykaj się ze swoim lekarzem 

gdziekolwiek jesteś

Karta pacjenta
Zdrowotna biografia Twoja i Twojej 

rodziny zawsze pod ręką

Kalendarz zdrowia
Pamiętamy za Ciebie

Opieka skoordynowana
Troska o zdrowie pacjenta nie tylko w 

trakcie konsultacji

Baza specjalistów
Wyszukuj, czytaj opinie i umawiaj 

się z najlepszymi

Pomiary i monitoring
Twoje pomiary na czytelnych 

wykresach

AI analiza zdrowia
Indywidualne wskazówki 

zdrowotne dla każdego pacjenta
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KORZYŚCI DLA PACJENTA

Pod stałą opieką
Kontrola Twojego zdrowia nie musi się 

kończyć z upływem czasu konsultacji

Po prostu działa
Wideokonsultacje ze specjalistą na 

dowolnym urządzeniu, gdziekolwiek jesteś

Dla Ciebie
Twojego partnera i całej rodziny. Pakiety 

medyczne już od 19 zł miesięcznie

Bezpieczny
i szanujący prywatność użytkowników

Ekonomiczny
Dostosuj czas trwania konsultacji do 

swoich i potrzeb i nie przepłacaj

Intuicyjny
Z łatwością znajdź zaufanego 

specjalistę, którego potrzebujesz

Inteligentny
Otrzymuj indywidualne wskazania 

profilaktyczne w oparciu o Twoją kartę pacjenta
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CO DAJEMY SPECJALIŚCIE W TAKESCARE

e-Gabinet
Maksymalna elastyczność czasu pracy

Profil specjalisty
Daj się poznać swojemu pacjentowi

Kalendarz 
Wirtualna recepcja w Twojej kieszeni

Opieka skoordynowana
Troska o zdrowie pacjenta nie tylko w 

trakcie konsultacji

Karty pacjentów
Dostęp online do informacji o 

pacjentach

Pomiary i monitoring
Współpraca ze sprzętem 

specjalistycznym i nie tylko

AI analiza zdrowia
Indywidualne wskazówki 

zdrowotne dla każdego pacjenta
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KORZYŚCI DLA SPECJALISTY

Twój e-Gabinet
bądź innowacyjny i zarządzaj

swoim gabinetem w Internecie

Pod stałą kontrolą
miej ciągły wgląd w pomiary i badania

pacjentów, nie tylko w 

trakcie konsultacji

Wszechdostępny
Spotykaj się z pacjentami, nawet

Jeśli dzielą Was setki kilometrów

Godny zaufania
bezpieczny, zgodny z prawem 

I szanujący prywatność 

użytkowników

Elastyczny
decyduj kiedy i gdzie pracujesz.

Sam wyceniaj swoją pracę

Łączący specjalistów
konsultuj się bezpłatnie z innymi

Specjalistami w całej Polsce

Premiujący rzetelność
Wspieramy specjalistów

wyróżniających się szczególną 

troską o pacjenta
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CO DAJEMY PARTNEROWI W TAKECARE 

Kompleksowy
najbogatszy zestaw narzędzi medycyny 

2.0 w Polsce

Po prostu działa
na dowolnym urządzeniu, gdziekolwiek 

jesteś

System na miarę
indywidualnie dopasowany do potrzeb 

Twojej firmy

Bezpieczny
i szanujący prywatność użytkowników

Działający non stop
działa nieprzerwanie we wszystkie dni roku

Biegły w językach
łączy specjalistów i pacjentów 

niezależnie od miejsca i narodowości

Łatwy we wdrożeniu
prosty w użytkowaniu i administrowaniu



Zobacz sam
www.takes-care.com
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Dominik Mazur
CEO

dominik.mazur@takes-care.com
+48 602 591 251


