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Szanowni Państwo,
czy możliwe jest świadczenie nowoczesnych usług z zakresu diagnostyki kardiologicznej na
najwyższym poziomie przez niewyspecjalizowane placówki medyczne? Dzięki telemedycynie jest to
możliwe. Państwa pacjenci otrzymają pewną, profesjonalną diagnozę, a placówka uzyska nowe źródło
dochodów lub/i oszczędności. Współpraca odbywa się bez ponoszenia znacznych kosztów, związanych
z zakupem i utrzymaniem drogich urządzeń. Plany współpracy dostosowane są do możliwości i potrzeb
zarówno małych gabinetów, klinik czy szpitali.
•

Pakiet profesjonalnych usług telemedycznych, w zakresie diagnostyki i opieki kardiologicznej,
oferowanych dla Placówek medycznych przez MedGo:
1.
2.
3.
4.

•

EKG z opisem
Kardiotest Cordium
Badanie Cordium Event Holter
Pakiet Całodobowej Opieki Kardiologicznej

– badanie akcji serca z opisem;
– ocena ryzyka wystąpienia chorób serca;
– diagnostyka zaburzeń pracy serca;
– całodobowa teleopieka kardiologiczna.

W ramach współpracy MedGo zapewnia placówce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zakup lub dzierżawę sprzętu i oprogramowania;
gwarantowane czasy wykonania badań;
serwis sprzętu i oprogramowania;
gotowe materiały graficzne oraz teksty do opublikowania na stronie www placówki;
działania PR poszczególnych usług oraz promocja, reklama i pozycjonowanie w Internecie;
przeszkolenie personelu;
świadczenie usług zgodnie z umową i zachowaniem wymaganych czasów;
proste rozliczenia wzajemne ze stałym podglądem konta;
dla Pacjentów Cordium konsultacje, opisywanie badań 24h/365 dni w roku z ich wprowadzeniem
do elektronicznej karty zdrowia zabezpieczonej token SMS (abonament lub starter z 5
badaniami);
już wkrótce możliwość rozszerzania oferty placówki i rabat na inne badania diagnostyczne
z wykorzystaniem telemedycyny w ramach Klastra TELEKIGMED (Krajowa Izba Gospodarcza).

1. EKG z opisem – badanie akcji serca z natychmiastowym opisem
a) Informacje ogólne:
Badanie EKG z opisem to dwunastoodprowadzeniowe, spoczynkowe badanie EKG. Pacjent otrzymuje
natychmiastowy opis badania, wykonany przez lekarza z Cordium.
Badanie odbywa się za pomocą aparatu EKG i oprogramowania firmy PRO-PLUS, umożliwiającego
przesyłanie przez Internet synchronicznego, dwunasto-odprowadzeniowego badania EKG. Usługa jest
adresowana do podmiotów leczniczych: zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy przyjmujących w gabinetach
(również prywatnych) i realizujących wizyty domowe.
Usługa zapewnia pomoc w profesjonalnej ocenie zapisu EKG, zapewnianej przez doświadczonych
specjalistów. Specjalizacja i skala działania pozwala Państwu zaoferować przystępne ceny swoim
Pacjentom.
b) Zalecenia:
Badanie EKG z opisem umożliwia lokalizację obszarów niedokrwienia bądź zawału mięśnia sercowego,
pozwala wykryć arytmię oraz zdiagnozować wiele innych chorób serca. Badanie ma zastosowanie
szczególnie w przypadku osób, u których występują:
- szybkie męczenie się;
- dolegliwości bólowe w okolicy serca;
- omdlenia i utraty przytomności;
- kołatania lub nierówne bicie serca;
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- nadciśnienie tętnicze krwi;
- objawy niewydolności krążenia.
Badanie EKG z opisem realizowane jest także u osób zdrowych,
zdrowych, szczególnie w przypadku
badań kontrolnych, przesiewowych na potrzeby medycyny pracy.
c) Procedura wykonania badania EKG z opisem w Państwa placówce:
W celu przeprowadzenia badania EKG, Pacjent zgłasza się do Państwa placówki medycznej. Badanie
poprzedzone jest krótkim wywiadem z Pacjentem. Pielęgniarka lub lekarz wykonuje badanie EKG, które
przez Internet przesyłane jest do Cordium. Każde badanie rejestrowane
rejestrowane jest w systemie telemedycznym i
wyświetlane jest do opisu przez specjalistę Cordium. Po postawieniu diagnozy, na Państwa komputerze
pojawia się powiadomienie. Badanie wraz z opisem morfologicznym, interpretacją i zaleceniami jest
drukowane i przekazywane
kazywane pacjentowi. Dzięki zastosowaniu telemedycyny Pacjent ma dostęp do
szybkiej i przede wszystkim profesjonalnej diagnozy. Średni czas opisu w standardowej sytuacji nie
przekracza 10-15 minut.
Cztery proste kroki:
- wywiad medyczny (pielęgniarka lub lekarz w Państwa placówce);
- spoczynkowe, dwunastoodprowadzeniowe badanie EKG (pielęgniarka lub lekarz w Państwa placówce);
- natychmiastowa analiza, opis morfologiczny, interpretacja oraz zalecenia (lekarz Cordium);
- wydruk badania EKG i przekazanie
przekazan z komentarzem pacjentowi (lekarz
lekarz lub pielęgniarka w placówce).
d) Ile to kosztuje – warunki współpracy:
Jednostka medyczna ma możliwość zakupu lub spłaty urządzeń i oprogramowania przez pierwsze 12
miesięcy, trwania umowy. W jej ramach MedGo oferuje najwyższej
najwyższej klasy urządzenia i oprogramowanie.
Zdjęcie

Element systemu
Cyfrowy 12-odprowadzeniowy
12 odprowadzeniowy aparat EKG typ EHO 12
firmy PRO-PLUS
PRO
(wraz z kablem do diagnostyki,
elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi)

Oprogramowanie CardioScp-Klient
Klient do obsługi aparatu
EKG oraz wykonywania i przesyłu badań EKG przez
Internet

Razem

Zdjęcie

*) VAT zwolniony
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Element systemu
Badanie EKG wraz z opisem morfologicznym,
interpretacją i zaleceniami. Czas przesłania badania 1010
15min.

Cena netto
1 655,14zł

574,56 zł

2 229,70zł

Cena netto*
od 28zł

e) Sposoby finansowania - korzyści finansowe dla jednostki medycznej:
Sugerowana cena badania EKG z opisem dla Pacjenta w Państwa placówce:

Usługa
Badanie EKG z opisem

Cena netto [zł]
50,00

Stawka VAT
zw.

Cena brutto [zł]
50,00

Cena zakupu jednego badania EKG wraz z opisem w MeGo od 28zł brutto. Cena zależna od wyboru
rodzaju umowy.
Umowa na 24 miesiące

Pakiet usług

Opcja

Eho 12 + Kable
+ KardioSCP
Eho 12 + Kable
+ KardioSCP

Jednorazowy zakup
aparatu i oprogramowania
abonament 12m-c, po roku
aparat przechodzi na
własność

Cena za
Abonament
badanie
netto
z opisem
2 230 zł
- zł
28 zł

Umowa Aktywacja Zakup
m-c netto
netto
24

0

24

743 zł

- zł

139 zł

28 zł

Wszystkie ceny netto + 8%VAT
Umowa na 12 miesięcy

Pakiet usług

Opcja

Eho 12 + Kable
+ KardioSCP
Eho 12 + Kable
+ KardioSCP

zakup aparatu i
oprogramowania
abonament 12m-c, po roku
aparat przechodzi na
własność

Cena za
Abonament
badanie
netto
z opisem
2 230 zł
- zł
30 zł

Umowa Aktywacja Zakup
m-c netto
netto
12

0

12

1 486 zł

- zł

139 zł

30 zł

Wszystkie ceny netto + 8%VAT
Case study:
Założenia:
1. Placówka realizuje 20 badań EKG wraz z opisem w ciągu miesiąca.
2. Za badanie pobierana jest opłata w wysokości 50zł
3. Placówka korzysta z Pakietu Medgo – umowa na 24 miesiące z abonamentem 139zł (spłata
sprzętu i oprogramowania w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy).
Szacowane koszty miesięczne:
- Abonament (rata za sprzęt i oprogramowanie)
- Cena zakupu 20 badań
Razem koszt: spłaty sprzętu, oprogramowania i badań

139zł + 8% VAT
20 x 28zł VAT zw.

= 150zł brutto
= 560zł brutto
= 710zł brutto

20 x 50zł VAT zw.

= 1000zł brutto

Szacowane przychody miesięczne:
- Sprzedaż 20 badań

Miesięczny dochód brutto przed opodatkowaniem w pierwszych 12 miesiącach
Miesięczny dochód brutto przed opodatkowaniem od 13 miesiąca współpracy
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= 290zł brutto
= 440zł brutto

2. Kardiotest Cordium – ocena ryzyka wystąpienia chorób serca;
a) Informacje ogólne:
Kardiotest Cordium to ocena ryzyka zachorowania na choroby serca, zawału mięśnia
sercowego oraz zgonu sercowego w ciągu najbliższych 10 lat. Badanie adresowane
jest do wszystkich tych, którzy chcą zdiagnozować stan swojego serca bez względu
na wiek, płeć oraz stan zdrowia.

b) Zalecenia:
Badanie szczególnie polecamy osobom, które zauważyły u siebie niepokojące objawy pracy serca,
osobom z grupy ryzyka zgonu sercowego (palące papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu,
z nadwagą, z cukrzycą) oraz osobom które ze względu na charakter pracy są szczególnie narażone
na choroby serca (stanowiska kierownicze, częste podróże, praca w stresie, nienormowany czas
pracy, itp.).
c) Procedura wykonania Kardiotest Cordium w Państwa placówce:
Czynności Pielęgniarki w Państwa placówce:
• wywiad medyczny pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka;
• badanie EKG spoczynkowe;
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu i obwodu talii;
• wprowadzenie wyników do systemu Medgo;
Czynności lekarza MedGo:
• analiza wyników oraz przygotowanie końcowej diagnozy;
• wysyłka wyników do pacjenta pocztą e-mail lub udostępnienie ich w ramach Konta Pacjenta na
Medgo, zabezpieczonego Token SMS (wcześniej Pacjent udostępnia na 24h swoje konto
lekarzowi);
• telefoniczna konsultacja wyników, na życzenie pacjenta.
W WYNIKU BADANIA KARDIOTEST CORDIUM PACJENT OTRZYMUJE:
Ocenę ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca i zawału mięśnia sercowego.
Ocenę ryzyka zgonu sercowego w ciągu następnych 10 lat. Wydruk badania EKG wraz z interpretacją i
zaleceniami lekarza. Interpretację wyników, zalecenia co do ewentualnego poszerzenia diagnostyki,
zmiany stylu życia i dalszego postępowania.
d) Ile to kosztuje – warunki współpracy:
Jednostka medyczna nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem urządzeń. Inwestycją w
realizację badania jest czas przeznaczony na czynności wykonywane przez Pielęgniarkę. Zaleca się
korzystanie z usługi EKG wraz z opisem. W takim przypadku jednostka medyczna nie ponosi kosztu
wykonania EKG wraz z opisem.
e) Sposoby finansowania - korzyści finansowe dla jednostki medycznej:
Sugerowane ceny usług dla Pacjenta w Państwa placówce:

Usługa
Badanie Kardiotest Cordium – ocena ryzyka
wystąpienia chorób serca
Wysyłka wyników w postaci plików PDF na adres
e-mail pacjenta
Wysyłka wyników w postaci wydruków
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Cena netto [zł] Stawka VAT
200,00
zw.

Cena brutto [zł]
200,00

bez opłat

bez opłat

15,00

zw.

15,00

papierowych na adres domowy
Cena zakupu Kardiotest Cordium przez jednostkę medyczną wynosi 135zł brutto (VAT zw.).

Case study:
Założenia:
1. Placówka realizuje 5 badań Kardiotest w ciągu miesiąca.
2. Za badanie pobierana jest opłata w wysokości 200zł
3. Placówka rozlicza się z Medgo opłacając badanie 135zł.
Szacowane koszty miesięczne:
- Wynagrodzenie Pielęgniarki
- Cena zakupu 5 badań
Razem koszt czynności / badań

5 x 20zł
5 x 135zł VAT zw.

= 100zł brutto
= 675zł brutto
= 775zł brutto

5 x 200zł VAT zw.

= 1000zł brutto

Szacowane przychody miesięczne:
- Sprzedaż 5 badań
Miesięczny dochód brutto przed opodatkowaniem

= 225zł brutto

3. Badanie Cordium Event Holter – diagnostyka zaburzeń pracy serca;
a) Informacje ogólne:
Event Holter Cordium to nadzór kardiologiczny polegający na przesyłaniu samodzielnie
zarejestrowanych badań EKG bez konieczności wykonywania połączeń telefonicznych. Pacjent
przez jeden tydzień jest podłączony do aparatu podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz
w nocy.
Wszystkie przesłane przez Pacjenta zapisy badań rejestrują się na koncie Pacjenta. Po zakończeniu
rejestracji zaburzeń, lekarz przygotowuje Pacjentowi diagnozę zawierającą szczegółowy opis
zarejestrowanego badania.
b) Zalecenia:
Badanie szczególnie polecamy osobom, które zauważyły u siebie niepokojące objawy pracy serca,
osobom z grupy ryzyka zgonu sercowego (palące papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu,
z nadwagą, z cukrzycą). Osoby z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca. Liczne obserwacje kliniczne
wykazały, że fakt odczuwania przez Pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie
zawsze stanowi wskazanie do leczenia. Jednak każdy Pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien
być poddany ocenie. Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją
chorób serca albo schorzeń pozasercowych. Zaburzenia rytmu mogą występować w przebiegu choroby
niedokrwiennej serca, mogą także towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu, wrodzonym lub nabytym wadom
serca, zapaleniu mięśnia sercowego, niewydolności serca. Występowaniu arytmii mogą sprzyjać także
liczne schorzenia pozasercowe: zaburzenia funkcji tarczycy, choroby płuc (np. astma oskrzelowa),
zaburzenia elektrolitowe, urazy, okres okołooperacyjny.
c) Procedura pobrania kontaktu w Państwa placówce:
Czynności Pielęgniarki w Państwa placówce:
• wywiad medyczny pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka;
• pobranie danych od Pacjenta;
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• wprowadzenie zamówienia do systemu Medgo.
Czynności lekarza MedGo:
• analiza wyników;
• diagnozę zawierającą szczegółowy opis zarejestrowanego badania;
• wysyłka wyników do pacjenta pocztą e-mail lub udostępnienie ich w ramach Konta Pacjenta na
Medgo, zabezpieczonego Token SMS (wcześniej Pacjent udostępnia na 24h swoje konto
lekarzowi);
• telefoniczna konsultacja wyników, na życzenie pacjenta.
Pacjent przez jeden tydzień jest podłączony do aparatu podczas swojej codziennej aktywności w dzień
oraz w nocy. W momencie, kiedy następuje odczuwalny incydent, Pacjent jednym przyciskiem rejestruje
badanie, które następnie automatycznie aparat wysyła do naszego Centrum Monitoringu
Kardiologicznego. Badanie jest wysyłane za pośrednictwem modemu GPRS z kartą SIM umieszczonego
wewnątrz aparatu. Aparat posiada bufor pamięci, co oznacza, że w momencie wciśnięcia przycisku przez
Pacjenta badanie rejestrowane jest kilkadziesiąt sekund przed oraz kilkadziesiąt sekund po incydencie.
W ten sposób Pacjent może rejestrować krótkotrwałe incydenty nawet już po ich ustąpieniu lub dowolne,
cykliczne lub niejednorodne zaburzenia rytmu serca.
Wykonanie badania nie wymaga od Pacjenta żadnej dodatkowej czynności poza naciśnięciem
właściwego dla wykonania badania przycisku. Nawet jeżeli Pacjent włączy przycisk rejestracji po wyjściu
z omdlenia, zapis z chwili omdlenia jest rejestrowany. Aparat stosowany przez tydzień służy do rejestracji
zaburzeń rytmu oraz zdiagnozowania rodzaju schorzenia. Wszystkie przesłane przez Pacjenta zapisy
badania rejestrują się na koncie Pacjenta. Po zakończeniu rejestracji zaburzeń, lekarz przygotowuje
W WYNIKU BADANIA EVENT HOLTER CORDIUM PACJENT OTRZYMUJE:
diagnozę zawierającą szczegółowy opis zarejestrowanego badania.

d) Ile to kosztuje – warunki współpracy:
Jednostka medyczna nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem urządzeń. Inwestycją
w realizację badania jest czas przeznaczony na pobranie danych przez Pielęgniarkę i wprowadzenia ich
do systemu MedGo.
e) Sposoby finansowania - korzyści finansowe dla jednostki medycznej:
Sugerowane ceny usług dla Pacjenta w Państwa placówce:

Usługa
Badanie Event Holter Cordium
Wysyłka wyników w postaci plików PDF na adres
e-mail pacjenta
Wysyłka wyników w postaci wydruków
papierowych na adres domowy

Cena netto [zł] Stawka VAT
220,00
zw.
bez opłat
15,00

zw.

Cena brutto [zł]
220,00
bez opłat
15,00

Cena zakupu EVENT HOLTER Cordium przez jednostkę medyczną wynosi 155zł brutto (VAT zw.).

Case study:
Założenia:
1. Placówka realizuje 5 badań Event Holter w ciągu miesiąca.
2. Za badanie pobierana jest opłata w wysokości 220zł
3. Placówka rozlicza się z Medgo opłacając badanie 155zł.
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Szacowane koszty miesięczne:
- Wynagrodzenie Pielęgniarki
- Cena zakupu 5 badań
Razem koszt czynności

5 x 15zł
5 x 155zł VAT zw.

= 75zł brutto
= 775zł brutto
= 850zł brutto

5 x 220zł VAT zw.

= 1100zł brutto

Szacowane przychody miesięczne:
- Sprzedaż 5 badań
Miesięczny dochód brutto przed opodatkowaniem

= 250zł brutto

4. Pakiet Całodobowej Opieki Kardiologicznej – całodobowa teleopieka kardiologiczna;
a) Informacje ogólne:
Pakiet Całodobowej Opieki Kardiologicznej to bezpieczeństwo
Pacjenta przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. To natychmiastowa
diagnoza i reakcja - wezwanie karetki, dobór leku. To dobry prezent
dla Pacjentów, którzy w każdym miejscu i każdej chwili chcą mieć
pewną diagnozę, pomoc i porady udzielane przez specjalistów.
Podczas połączenia telefonicznego Specjalista Cordium odczytuje
zapis EKG, przesłany za pomocą urządzenia, które jest w Pakiecie.
Zaraz po badaniu udziela osobie wykonującej badanie informacji
o pracy serca. W razie zagrożenia od razu wzywa karetkę pogotowia.
Dzięki Cordium służby medyczne mogą reagować szybciej
i precyzyjniej, gdziekolwiek Pacjent jest: w domu, na spacerze, na
działce. Zakup Pakietu Cordium, to jednorazowy wydatek, bo nie wiąże się z żadnym abonamentem.
Dla Pacjentów realizujących więcej niż 5-6 badań miesięcznie istnieje możliwość zakupu
abonamentu.
b) Zalecenia:
Pakiet Całodobowej Opieki Kardiologicznej kierujemy do osób:
•
•
•
•
•
•
•
•

ze schorzeniami układu krążenia,
przewlekle leczących się na nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową,
po pobycie w szpitalu na oddziałach kardiologii czy chorób wewnętrznych,
po zawale serca, by-passach,
starszych, samotnych które chcą czuć się bezpiecznie,
których tryb życia, stres i często nieodpowiednia dieta zwiększa ryzyko wystąpienia zawału
serca,
odczuwających niepokojące objawy, jak duszności, ucisk w klatce piersiowej,
mających podwyższone ciśnienie i/lub poziom cholesterolu.

Zapis EKG wraz z opisem specjalisty, dostępny jest w ramach usługi dla Pacjenta w Elektronicznej
Karcie Zdrowia. Chory w każdej chwili może skontaktować się z lekarzem i udostępnić mu zapis
badania w formacie PDF lub zlecić to przez centrum alarmowe Cordium. Jedynie wysłanie zapisu
w wersji papierowej jest dodatkowo płatne.
Po wykorzystaniu badań dostępnych w Pakiecie, Pacjent jest o tym informowany. W żadnym
czasie nie musi opłacać żadnych abonamentów. Badania mogą być wykonywane w dowolnym
czasie np. po kilku miesiącach, a każde z nich kosztuje 15zł. Pacjent wygodnie opłaca poza
pakietowe badania otrzymując raz w miesiącu jeden rachunek zbiorczy.
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c) Procedura sprzedaży Pakietu w Państwa placówce:
I model z zatowarowaniem:
Lekarz zaleca Pacjentowi nadzór kardiologiczny i kieruje Pacjenta do recepcji;
Czynności recepcji w Państwa placówce:
• pobranie ceny za Pakiet;
• wydanie Pakietu Całodobowej Opieki Kardiologicznej (pudełko);
• wprowadzenie zamówienia do systemu Medgo.
II model z pobraniem danych:
Lekarz zaleca Pacjentowi nadzór kardiologiczny i kieruje Pacjenta do recepcji;
Czynności recepcji w Państwa placówce:
• pobranie danych od Pacjenta;
• wprowadzenie zamówienia do systemu Medgo;
• przekazanie Pacjentowy numeru zamówienia i informacji o sposobie dostarczenia przesyłki.
Czynności MedGo:
• przyjęcie zamówienia;
• wysyłka kurierem Pakietu do Pacjenta z pobraniem ceny;
• zmiana statusu zamówienia w systemie MedgGo;
• rozliczenie się z Jednostką medyczną.

USŁUGA WYMAGA REJESTRACJI TELEFONICZNEJ PRZEZ PACJENTA:
Pacjent wypełnia ankietę medyczną oraz zapoznaje się z warunkami umowy. W celu zarejestrowania
usługi dzwoni na infolinię. Podczas połączenia potwierdza warunki umowy i przekazuje dane z ankiety
medycznej. Specjalista potwierdza zakończenie procesu rejestracji i założenia Elektronicznej Karty
Zdrowia.
d) Ile to kosztuje – warunki współpracy:
Jednostka medyczna w modelu towarowym zamawia Pakiety, opłacając 20% przedpłatę. W przypadku
modelu z pobraniem danych Pacjenta, ze strony Jednostki medycznej nie są wymagane żadne nakłady
finansowe. Inwestycją w sprzedaż jest czas przeznaczony na czynności wykonywane przez Personel
recepcji.
e) Sposoby finansowania - korzyści finansowe dla jednostki medycznej:
Sugerowane ceny Pakietu dla Pacjenta w Państwa placówce:

Usługa
Pakiet Całodobowej Opieki Kardiologicznej PS1 z
liczbą 5 badań na start
Wysyłka wyników w postaci plików PDF na adres
e-mail pacjenta
Badanie wykonywanie poza pakietem
Wysyłka wyników w postaci wydruków
papierowych na adres domowy

Cena netto [zł] Stawka VAT
249,00
zw.

Cena brutto [zł]
249,00

bez opłat

bez opłat

15,00
15,00

zw.
zw.

15,00
15,00

Cena zakupu Pakietu Całodobowej Opieki Kardiologicznej przez Jednostkę medyczną wynosi 175,00zł
brutto (VAT zw.).
Prowizja za przekazanie danych Pacjenta, po sfinalizowaniu sprzedaży wynosi 45,00zł netto + 23%VAT.
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Case study:
Założenia:
1. Placówka sprzeda 2 Pakiety w ciągu miesiąca.
2. Za Pakiet pobierana jest cena w wysokości 249zł
3. Placówka rozlicza się z Medgo opłacając badanie 175,00zł.
Szacowane koszty miesięczne:
- Wynagrodzenie Personelu
- Cena zakupu 2 Pakietów
Razem koszt pakietów

2 x 20zł
2 x 175zł VAT zw.

= 40zł brutto
= 350zł brutto
= 390zł brutto

2 x 249zł VAT zw.

= 498zł brutto

Szacowane przychody miesięczne:
- Sprzedaż 2 Pakietów
Miesięczny dochód brutto przed opodatkowaniem

= 108zł brutto

Korzyści ze współpracy – podsumowanie
Jednostki medyczne, decydujące się podjąć kompleksową współpracę uzyskują szereg korzyści.
Poniżej zebraliśmy wszystkie korzyści finansowe, opisane w case studys. Nasze realne wyliczenia,
oparte są o analizę sprzedaży płatnych usług w jednostkach medycznych i są danymi uśrednionymi.
W przypadku zwiększenia skali działania / sprzedaży jednostki medycznej poniższe dane mogą ulec
zmianie. Jednostka medyczna rozliczająca procedury w ramach kontraktów z NFZ, mogą uzyskać
dodatni bilans ograniczając koszty wykonywania badań, personelu i obsługi finansowej zakupu /
serwisowania sprzętu medycznego (awarie, zakup papieru, opłacanie opisów etc.).
Podsumowanie korzyści finansowych:
Składowa / Usługa
Ilość usług w placówce
Zysk w pierwszych 12
miesiącach
Zysk od 13 miesiąca
współpracy

EKG
20
290zł
440zł

E.Holter
5
225zł

Kardiotest
5
250zł

Pakiet
2
180zł

Miesiąc
945zł

Rok
11 340zł

225zł

250zł

180zł

1095zł

13 140zł

Kontakt w sprawie współpracy:

Marek Mazur
dyrektor handlowy
tel: +48 535 880 980
www.cordium.pl; www.medgo.pl
MedGo Sp. z o.o. ; al. Jerozolimskie 56c; 00-803 Warszawa ; tel: 703 403 413; REGON: 146067784;
NIP 5272675223 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000418987 Kapitał zakładowy: 2 400 000 PLN;
REGON Podmiotu medycznego MedGo 146067784-00020
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