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Telemedycyna, rewolucja
technologiczna i start-upy –
Medicover na VII Kongresie
Wyzwań Zdrowotnych
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W dniach 3-4 marca br. odbył się VII Kongres Wyzwań
Zdrowotnych  w Katowicach, którego partnerem był
Medicover. W wydarzeniu udział wzięło trzech prelegentów
Medicover – Artur Białkowski, dr n. med. Piotr Soszyński i lek.
med. Krzysztof Przyśliwski, którzy zabierali głos w aktualnych
tematach związanych z rozwojem innowacji w ochronie
zdrowia, powołując się na bogate doświadczenia firmy.   
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W tegorocznym VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (HCC) wzięło udział
ponad 2,5 tys. uczestników. Byli to przedstawiciele biznesu,  środowiska
medycznego, administracji i polityki, pacjentów, dostawców współpracujących z
sektorem medycznym, organizacji pozarządowych. Na program HCC składało
się 40 sesji, podczas których eksperci debatowali na temat wyzwań dla sektora
ochrony zdrowia (również w kontekście wojny w Ukrainie), zmian w polityce
zdrowotnej i lekowej, a także na temat nowatorskich rozwiązań i trendów
kształtujących przyszłość branży.

Eksperci Medicover brali czynny udział w trzech sesjach tematycznych
związanych z rozwojem innowacji w branży healthcare.

Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych
Medicover w Polsce, Członek Zarządu Medicover sp. z o.o uczestniczył w
sesji „Start-upy w polskiej medycynie”, której towarzyszyły prezentacje
finalistów IV Konkursu Start-Up-Med – najbardziej perspektywicznych start-
upów wyłonionych przez jurorów. Artur Białkowski, ze względu na bogate
doświadczenie współpracy z polskim i zagranicznym środowiskiem start-
upowym był również członkiem jury tego konkursu.

Oto jak oceniał zaprezentowane rozwiązania:

Cieszę się, że są firmy, które chcą unowocześniać
naszą ofertę zdrowotną. Chciałbym jednak, aby
było więcej rozwiązań, które można zastosować w
domu, w opiece ambulatoryjnej, aby nie
doprowadzać do kosztownej terapii szpitalnej
– mówił.

Dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa
Medycznego Medicover w Polsce, uczestniczył w sesji pt. „Telemedycyna w
Polsce”, która stanowiła próbę zdefiniowania obecnego stanu jak i
zidentyfikowania szans rozwoju narzędzi telemedycznych w naszym kraju.
Ekspert Medicover wskazywał na obszary, w których telemedycyna mogłaby w
większym stopniu wykorzystywać swój potencjał.

Jednym z takich obszarów jest zdalne
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Jednym z takich obszarów jest zdalne
monitorowanie pacjentów z chorobami
przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze krwi,
cukrzyca, astma czy PoChP. Ponieważ są to
choroby, które wymagają dokonywania pomiarów
przez samego pacjenta, wyniki tych pomiarów
mogą być przekazywane zdalnie (za pomocą
aplikacji telefonicznych) do lekarza, który może
wtedy na bieżąco śledzić efekty stosowanego
leczenia. Umożliwia to ciągły nadzór nad
pacjentem, proaktywne podejście, przewidywanie,
kiedy stan pacjenta może się pogorszyć i szybką
interwencję zdalną, a następnie w razie potrzeby –
stacjonarną. Rozwiązania te testują nasi lekarze i
uważają, że takie monitorowanie jest skuteczne
– przekonywał i wnioskował o wprowadzenie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad
pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.

Lek med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover,
uczestniczył w sesji pt. „Rewolucja technologiczna w medycynie – Polska jest
na nią przygotowana?”. Moduł dotyczył szans i zagrożeń dla rozwoju nowych
rozwiązań i wdrażania nowych technologii w obszarze ochrony zdrowia w
Polsce. Ekspert mówił o robotach da Vinci – rozwiązaniu, które z powodzeniem
stosowane jest w Szpitalu Medicover w ginekologii, urologii i chirurgii.

Model, w którym nowoczesna technologia jest
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Model, w którym nowoczesna technologia jest
użyteczna i niesie ze sobą wyższość nad
tradycyjnymi technologiami, to coś, co chcemy
wdrażać w naszym Szpitalu. W naszym przypadku
ta technologia [operacje z udziałem robota da
Vinci] znalazła zastosowanie, cieszy się
popularnością i buduje rozpoznawalność Szpitala.
Problem wdrożenia tej technologii na szerszą
skalę, co byłoby dużym skokiem technologicznym
dla wielu szpitali, dotyczy przede wszystkim braku
finansowania
– informował.

Udział ekspertów Medicover w poszczególnych sesjach tematycznych wynika z
bogatego doświadczenia firmy na polu wdrażania innowacji w obszarze usług
dla zdrowia i wellbeingu. W centrach medycznych Medicover regularnie
testowane i wdrażane są innowacyjne rozwiązania służące do zdalnej
diagnostyki, również proponowane przez start-upy. Równolegle Medicover dąży
do doskonalenia swojego modelu opieki nad pacjentem, który łączy
telediagnostykę z wizytami stacjonarnymi. W zakresie zaawansowanej
technologii – Szpital Medicover pozostaje liderem operacyjnego leczenia z
wykorzystaniem robota da Vinci w Polsce.
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