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Wyzwanie 

Kolej dla pasażera – rozwiązania techniczne, elektroniczne i

funkcjonalne poprawiające komfort, bezpieczeństwo pasażera kolei.

E-Konsultacje lekarskie to oferta szybkiej, profesjonalnej porady lekarskiej

dla pasażerów polskich i zagranicznych, u których w czasie podróży

pojawią się nagłe, uciążliwe problemy zdrowotne, utrudniające dotarcie

do celu podróży.

E - Konsultacje będą realizowane w ramach specjalnie przygotowanych w

tym celu Gabinetów Telemedycznych zlokalizowanych w udostępnionej

infrastrukturze dworców PKP.
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• Rozwiązanie jest skierowane do pasażerów, który potrzebują profesjonalnej porady

lekarskiej zabezpieczającej Ich problemy zdrowotne w czasie podróży. Konsultacje

będą realizowane w dźwiękoszczelnych, zapewniających intymność kabinach

wyposażonych w monitor do przeprowadzania wideokonferencji oraz infrastrukturę IT

– platformy telemedycznej zaprojektowanej do realizacji konsultacji lekarskich. W

ramach konsultacji lekarz po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim, postawi

diagnozę, wystawi zalecenia lekarskie, skierowania oraz e-receptę która może być

zrealizowana w najbliższej aptece.

•

Przykładowy model Gabinetu telemedycznego

Poziom TRL- rozwiązanie gotowe do demonstracji
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• Rozwiązanie E-Konsultacji lekarskich jest testowane w ramach stacjonarnych

gabinetów telemedycznych w sieci aptek, planowane są także testy w „parkach

biznesowych”. Testy obejmują gabinety wyposażone w urządzenia medyczne,

dzięki którym w ramach konsultacji on-line lekarz otrzymuje parametry badanych

narządów np. ciśnienie, tętno, EKG. Projekt z uwagi na innowacyjny charakter

oraz korzyści związane ze zwiększeniem dostępności do lekarza i niższe koszty

dla pacjenta - cieszy się dużym zainteresowaniem partnerów biznesowych i

będzie rozwijany w najbliższych miesiącach.

• Rozwiązanie jest chronione prawem autorskim
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KORZYŚCI

• Usługa:

• zabezpiecza większość bieżących problemów zdrowotnych, które pojawiają się

w czasie podróży zwiększając bezpieczeństwo zdrowotne pasażerów

• zmniejsza ryzyka niekorzystnego incydentu zdrowotnego u pasażerów, którzy

będąc w podróży odczuwają niepokojące objawy chorobowe

• pozycjonuje ofertę PKP jako innowacyjnego przedsiębiorcę dopasowującego

ofertę do potrzeb Klientów

• zwiększa atrakcyjność oferty PKP i volumen Klientów

KOSZTY

• Koszt wdrożenia jednego Gabinetu Telemedycznego z infrastrukturą IT

umożliwiającą self service w rejestracji wynosi 40 tys. zł netto + koszty serwisu

i osobowe w zależności od przyjętego modelu współpracy

Wycena pomysłu – brak



Firma / Zespół

• Wnioskodawca dysponuje personelem technicznym oraz kadrą pracowniczą

pozwalającymi na sprawną wdrożenie Rozwiązania w tym: dysponuje zespołem

pracowników administracyjnych, developerów, zespołem lekarzy i pracowników

medycznych umożliwiających świadczenie E - Konsultacji .

• Telmedicin Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy świadczy miesięcznie kilkanaście

tysięcy E-Konsultacji dla Klientów indywidulanych oraz B2B. Firma działa przez

365 dni w roku, całodobowo, oferuje konsultacje lekarzy podstawowej opieki

zdrowotnej oraz specjalistów.



Rozwiązanie

Konkurencyjność rozwiązania

• Konkurencja na rynku telemedycznym w Polsce jest znikoma, a branża znajduje się w

fazie rozwoju. Na rynku światowym, głównie w Europie i USA, rozwiązania w postaci

gabinetów telemedycznych obecnie są testowane lub znajdują się w początkowej fazie

wprowadzenia w ramach cyklu produktu.

• W Polsce jest kilka firm oferujących E-Konsultacje, ale żadna z nich nie wdrożyła

produkcyjnie Gabinetu

Wartością oferty Telmedicin jest:

• skala działalności oraz Zespół Lekarzy (stan na 01.2019 ok. 70 lekarzy) który

gwarantują ciągłość usługi i szybką dostępność do świadczenia

• własna infrastruktura IT, zespół developerów i know how dotyczący procesów

obsługowych

• wdrożone Gabinety w warunkach stacjonarnych



Obecny etap i przyszłość rozwiązania

• Wdrożenie Gabinetów Telemedycznych w formie i zakresie funkcjonalnym

uzgodnionym z Biorcą szacujemy maks. do 3 miesięcy
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