Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla

Założenia projektowe
» Usługi
• Oferta Medgo zostanie zaimplementowana do usług świadczonych przez ……….
• Każda nowa usługa Medgo ( np. Integracja sensoryczna, logopedia, etc.) świadczona
w ramach nowych procesów na platformie będzie miała swojego opiekuna
tematycznego
• Pacjenci w ramach strony będą mogli integrować się i korzystać z usług konsultacji
on-line w ramach uzgodnionego harmonogramu
• Jeden rehabilitant będzie mógł nadzorować jednocześnie kilka sesji

» Przygotowanie informatyczne
• Klienci będą wyposażeni w transmisję wideo i kamery oparte o dostęp do internetu
• Cordium w pełni udostępni platformę telemedyczną w tzw. „chmurze”, z której Novartis
będzie korzystać
• Cordium uruchomi dedykowaną linię dla „Novartis” tak, aby Novartis mógł korzystać
bez przeszkód z nowego kanału komunikacyjnego

» Procesy obsługi
• Obsługa podopiecznych odbywa się w ramach zasobów Novartisi jest zawsze
poprzedzona diagnozą wykonaną na miejscu. (rehabilitant kwalifikuje do
programu)
• Dostęp do platformy będzie wymagał zalogowania się i rejestracji na platformie
• Podopieczny będzie otrzymywał pakiet gwarantowany usług w ramach abonamentu
miesięczne, ale za usługi dodatkowe będzie płacił osobno. Tą obsługą zajmie się
Cordium

» Komunikacja i społeczność
• Po okresie wdrożenia Novartis zapewni działania komunikacyjne do rodzin i
podopiecznych chcących wziąć udział w pilotażu
• Po okresie pilotażu Novartis będzie promować rozwiązanie
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Funkcjonalność platformy MedGo
»Dzięki wyspecjalizowanym terminalom Cordium klient może uzyskać wsparcie na co
dzień, w sytuacjach alarmowych, a bliscy i lekarze w każdej chwili mogą sprawdzić na
odległość, co dzieje się z podopiecznymi.
»Nasi klienci korzystają z następujących funkcji systemu:
–Monitorowanie EKG za pomocą tele-Event Holtera i telefonu stacjonarnego wraz z opisem lekarza
specjalisty z klinik w Aninie czy Warszawskim Bródnie uzupełnione o prowadzenie rehabilitacji po ocenie
stanu zdrowia.
–Monitoring Funkcji życia - czujniki automatycznie przesyłające sygnały o przekroczeniu parametrów
fizjologicznych: ciśnienia krwi, tętna, temperatury ciała,
–Zegar leków wspierających terapię domową z wykorzystaniem SMSa tekstowego lub głosowego
–Prowadzenie lokalizacji pacjenta połączona z dzienną kontrola zdrowia i samopoczucia
–Wsparcie w prowadzeniu zdrowej diety z wykorzystaniem awatara, kalendarza oraz organizacji
zakupów zdrowej diety dla osób mających problemy z poruszaniem się.
–Reakcja na stany alarmowe – kontakt ze służbami ratownictwa gazowego, medycznego policją i strażą
pożarną po wykryciu przez czujniki Cordium stanu zagrożenia.

Możliwości systemowe jakie daje platforma
po rozbudowaniu
……
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»Konfigurowalność usług i procesów
»Możliwość świadczenia procedur
teleopieki z dowolnego miejsca
»Zarządzanie wieloma e konsultacji
sesjami naraz
»Tworzenie wyspecjalizowanych
wirtualnych pokoi do konsultacji np. 1-1
lub 1 - wiele

Procesy obsługowe

Jedna baza danych z możliwością dzielenia dostępów z
dowolnego miejsca

» Podłączanie różnych mediów do
platformy – wideo, sms, połącznia
głosowe i transfer tych usług między
lokalizacjami

Baza wiedzy i autoryzowanej treści
»Łatwa do edycji biblioteka procedur i
treści

Szyna komunikacyjna
Video

SMS/e-mail/telefon

Fakturowanie i
Rozliczenia

»Bezpieczeństwo dokonywanego zapisu
z sesji i jedno archiwum

Proponowane procesy współpracy z
podopiecznymi
Proces Rejestracji podopiecznych
Infolinia
Internet
Kontakt osobisty
Gabinet lekarski lub
fizjoterapeuta

Pacjent zgłasza się
do poradni

Rejestracja i
wybór procedury

Określenie typu i
parametrów
rehabilitacji *

Wprowadzenie rekordu
pacjenta i dostarczenie
sprzętu

* Ustalany jest typ procedury, kalendarz i weryfikowane są dokumenty umożliwiające realizację procedury (diagnoza sensorycznej integracji)

Proces Obsługi Podopiecznych
Infolinia
Internet

Pacjent zgłasza się
do poradni

Zalogowanie się
do systemu

Obsługa wielu sesji
przez jednego
konsultanta lub 1:1

Cykliczne 45-minutowe e-spotkania
online, w czasie których terapeuta
obserwuje rodzica pracującego z
dzieckiem zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Diagnozie, udziela
wskazówek i kontroluje pracę

Wyposażenie klienta
»Aby realizować rehabilitację on – line klient powinien posiadać
–Komputer z 2 kamerami oraz dostęp do internetu
–Miejsce umożliwiające wykonywanie ćwiczeń

»W chwili rejestracji brak internetu i komputera w miejscu realizacji domowej rehabilitacji nie jest
problemem. Cordium dostarczy niezbędny sprzęt i rozliczyć w abonamencie

tajemnica Cordium

Możliwości wspólnej monetyzacji
dodatkowych funkcjonalności
1.Płatna treść – płatny dostęp do treści dedykowanej i opracowanej pod potrzeby programu i Novartiscji
(np. książki elektroniczne, filmy instruktarzowe do stymulowania zmysłów)
2.Sprzęt i dostęp do internetu - sprzedaż sprzętu, kamery wifi , dostęp do internetu stacjonarny lub GSM
3.Abonament za dodatkowe usługi platformy (np. archiwizacja własnych nagrań z ćwiczeń, dodatkowe
konsultacje poza programem)
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