
Czyli jak szybko usprawnić proces wymiany informacji o aparaturze medycznej

Appmedica vs Koronawirus



Problem
W związku z koronawirusem szpitale potrzebują respiratorów, ale też kardiomonitorów i 

innych…

➔ Są szpitale, w których ten sprzęt jest niewykorzystywany w 100%
➔ Dostęp do tych informacji jest utrudniony (szpitale raportują to papierowo/excelowo)



Rozwiązanie
Przekazywanie danych poprzez system do zarządzania aparaturą medyczną 

Appmedica, w którym można m.in.:

Wprowadzić dane dot
posiadanych 
respiratorów, 

monitorów funkcji i 
innego sprzętu

Raportować dane wg 
sprzętu (kategorii, 

modeli, informacji o 
gwarancji i wielu) oraz 

lokalizacyjnie: wg 
szpitala, miasta, 
województwa

Tworzyć zgłoszenia 
zapotrzebowania na 

sprzęt i potwierdzać to 
w szybki i wygodny 

sposób



Appmedica
Każdy szpital otrzyma darmowe konto do wprowadzenia informacji o posiadanej 

aparaturze, która obecnie jest najbardziej potrzebna



Szpitale wprowadzają dane do Appmedica, a NFZ / Ministerstwo ma stały wgląd w 
aktualne dane z możliwością raportowania

Appmedica

Szpital 1 Szpital 2 Szpital 3 Sztital 4

Jak to działa?

Szpital 1 Szpital 2 Szpital … Szpital N

NFZ Ministerstwo



Rejestracja jest prosta i szybka, a dodawanie urządzeń - wygodne

Proces

Szpital wyznacza 
administratora danych 
aparatury do projektu 

Appmedica vs Koronawirus

Administrator przekazuje 
zgłoszenie uczestnictwa 

(szpitala, dane adresowe, 
zgoda RODO)

Administrator zasila program 
danymi poprzez prosty i 

inuticyjny interfejs

Każdy, kto się zaloguje do 
programu, może przeglądać 
dane wg swoich uprawnień 
i może utworzyć zgłoszenie 

wypożyczenia sprzętu.

Wyznaczenie 
administratora

Rejestracja
szpitala

Zasilenie 
bazy danych

Codzienne 
korzystanie



Korzyści
• Łatwe tworzenie wykazów na potrzeby raportów

• Szybka wymiana informacji między wzajemnie pomiędzy jednostkami oraz 

pomiędzy jednostkami a NFZ / Ministwerstwem Zdrowia i innymi 

• Możliwość zakładania zgłoszeń dot. rezerwacji sprzętu

• Pewność, że sprzęt jest dopuszczony do użytkowania (ważny przegląd)

• Wiele innych (obsługa załączników, protokołów etc.)



Dlaczego się to uda?
• Udostępnimy nasz system za darmo

• Appmedica jest programem intuicyjnym i prostym w obsłudze

• Działa przez przeglądarkę, nic nie trzeba instalować

• Korzysta z niego kilkadziesiąt jednostek w całej Polsce

• System sprawnie obsłuży dużą bazę danych

• Jest programem stworzonym do zarządzania aparaturą medyczną

• Naszymi klientami są również największe jednostki prywatne (Lux Med, 

Enel, Medicover)



Oferujemy swoją pomoc szpitalom i rządowi 

w tej trudnej, wymagającej sytuacji. 
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