
InteractiveInformedConsent™
To interaktywna platforma internetowa pomagająca pacjentom w pełni zro-
zumieć skomplikowane procedury  medyczne. Uwzględnia ona najnowocze-
śniejsze multimedialne formy kształcenia takie jak interaktywne filmy i wykre-
sy, animacje, grafikę 3D - pozwalające lepiej zilustrować przebieg leczenia oraz 
powikłania, które mogą wystąpić podczas wybranej procedury medycznej. 

Tradycyjne formy papierowych formularzy zgody pacjenta, mimo iż są dłu-
gie i szczegółowe,  mają tendencję do wyjaśnienia skomplikowanych proce-
dur w żargonie medycznym tak, że większość pacjentów nie  jest w stanie ich 
zrozumieć, którzy często podpisują formularze zgody bez dokładnego ich 
przeczytania. W świetle prawa to nie jest to „świadoma zgoda pacjenta”, gdyż 
pacjent nie jest w pełni świadomy potencjalnego ryzyka i nie jest w stanie 
dokonać świadomego wyboru.
 
Sądy rutynowo stwierdzają, że własnoręczne podpisanie formularza zgody 
pacjenta nie jest równoznaczne ze „świadomą zgodą pacjenta”. Lekarze oraz 
placówki medyczne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za kom-
plikacje, które wystąpiły w trakcie zabiegu operacyjnego, a pacjent może do-
chodzić lekarzy za nadużycia, które mogą prowadzić do zaszkodzenia reputa-
cji, zwiększenia składki ubezpieczeniowej, a nawet utraty licencji medycznej.

Funkcje
• Interaktywne filmy i wykresy, animacje, grafika 3D - pozwalające 

lepiej zilustrować przebieg leczenia oraz powikłania, które mogą 
wystąpić podczas wybranej procedury medycznej

• Konsultacje online z lekarzami i ekspertami w celu rozwiania 
wątpliwości  

• Quizy i testy na końcu każdego modułu, aby podsumować poziom 
zrozumienia pacjenta

• Wyjaśnienie nieprawidłowych odpowiedzi pacjenta i automatyczne 
powiadomienie o konieczności dalszych dyskusji, wysyłane do 
lekarza prowadzącego  

• Łatwo dostępny portal IIC
• Wysoce bezpieczny dostęp i zarządzanie danymi pacjenta   

• Sekcja podpisu elektronicznego znajdująca się na końcu każdego modułu

• Długoterminowy dostęp do portalu IIC z praktycznymi przykładami 
procedur i najczęściej zadawanymi pytaniami

Sukces poprzez innowacje, wzrost wydajności i wyjątkową jakość. 
Specjaliści Enfoglobe z ponad 20-letnim doświadczeniem, zapewniają 
pełen zakres najnowocześniejszych usług i produktów.



Zalety
• Większe zadowolenie pacjentów: Pacjenci mają znacznie większą satysfakcję z elektronicznych, 

interaktywnych formularzy świadomej zgody pacjenta dostępnych na każdym urządzeniu mobilnym. 
Satysfakcja pacjentów może przełożyć się na większe zadowolenie z lekarza lub przychodni, a zarazem 
zmniejszyć ilość zażaleń, a nawet pozwów sądowych. 

• Lepsze zrozumienie: Komputerowe wizualizacje procedury medycznej znacznie poprawią wiedzę 
pacjentów, zrozumienie procedury medycznej oraz związanych z nią zagrożeń.

• Mniej lęku i większa satysfakcja: Liczne badania pokazują, że pacjenci czują się mniej niespokojni, 
za pomocą interaktywnego formularza świadomej zgody, ponieważ informacja jest prostsza i mniej 
przytłaczająca.

• Wyniki badań w celu potwierdzenia zrozumienia:  Quizy i testy na końcu każdego modułu, pozwolą 
ocenić poziom zrozumienia pacjenta.

• Komunikacja z personelem medycznym: System pozwala na  konsultacje online z lekarzami 
i ekspertami w celu rozwiania wątpliwości i pytań. Bezpośrednia interakcja buduje lepsze relacje 
z pacjentem.

• Ograniczenie kosztów i ilości zużywanego papieru: Internetowy system eliminuje zużywaną ilość 
papieru, co drastycznie zmniejsza koszty magazynowania. Elektronicznie podpisane dokumenty 
są bezpiecznie przechowywane w światowej klasy centrach przetwarzania danych. Zmiany i nowe 
elementy procedury mogą być łatwo i dynamicznie dodawane, zamiast niszczenia i przedruku 
dokumentów papierowych.

• Dostęp w dowolnym miejscu: Portal pacjenta IIC zapewnia dostęp w dowolnym miejscu i czasie 
za pośrednictwem Internetu przy użyciu tabletów, smartfonów lub innych urządzeń przenośnych. 
Kioski IIC można ulokować bezpośrednio w gabinecie lekarskim. 

• Integracja z istniejącymi elektronicznymi danymi medycznymi: Platforma IIC może być 
zintegrowana z istniejącymi systemami medycznymi placówek medycznych.
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