
eCardioExpert™ to innowacyjna platforma telemedyczna do efektywnej, 
zdalnej opieki kardiologicznej nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami lub 
po kompleksowych zabiegach, w pełni zintegrowana z interaktywnym modułem 
edukacyjno-komunikacyjnym.

eCardioExpert™ umożliwia wczesne wykrycie 
wielu potencjalnie groźnych dla życia powikłań 
elektrokardioterapii oraz umożliwia rozpoznanie 
stanów mogących być zagrożeniem życia chorego,  
a przebiegających bezobjawowo w początkowej fazie.

Interaktywny moduł edukacyjno-
komunikacyjny dla pacjenta

eCardioExpert™ zawiera interaktywny moduł 
edukacyjno-komunikacyjny dedykowany dla 
pacjentów po operacjach, aby zapewnić im lepszą 
opiekę oraz zwiększyć świadomość.

Wskazówki pooperacyjne są dostępne dla pacjentów 
w formie interaktywnej np. informacje o możliwych 
powikłaniach, kształtowaniu właściwych postaw, 
znaczeniu prawidłowego żywienia, wysiłku fizycznego 
i wypoczynku. Wszelkie materiały edukacyjne 
tj. plakaty, animacje i filmy edukacyjne, ebooki, 
quizy, instruktarze - są dostępne dla użytkownika 
w przyjaznej, interaktywnej formie elektronicznej, 
dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej, 
z dowolnej lokalizacji.



Nowoczesne formy komunikacji z pacjentem tj. chat, email 
wpływają na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy 
pacjentem a lekarzem prowadzącym. Wielopoziomowy, 
wspólny widok kalendarza pozwala optymalnie zarządzać 
terminarzem wizyt lekarskich oraz najważniejszych 
wydarzeń. eCardioExpertTM umożliwia komunikację 
pacjenta z lekarzem, szpitalem, służbami ambulatoryjnymi 
oraz umożliwia natychmiastowe informację o pomiarach 
EKG. Inteligentny system informuje o przyjmowaniu 
określonych leków oraz o nadchodzących wizytach 
kontrolnych.

Korzyści
Główne zalety platformy telemedycznej  eCardioExpert:
• Zmniejszenie śmiertelności, zmniejszenie liczby 

hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych

• Zmniejszenie kosztów związanych z opieką zdrowotną 
pacjentów

• Podniesienie jakości leczenia oraz zwiększona 
dostępność specjalistycznych usług medycznych

• Wszechstronność platformy pod kątem innych dziedzin 
medycyny

• Interaktywna edukacja pacjentów

• Usprawnienie komunikacji pomiędzy pacjentami 
a lekarzami

• Globalny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej

• Wielodostępność i nieograniczona liczba użytkowników

• Wydajność i bezpieczeństwo

• Międzynarodowe wsparcie 24/7

• Integracja danych z systemami 
wiodących producentów urządzeń 
kardiologicznych 

Funkcje 
Główne funkcje platformy eCardioExpert™:
• Zdalne badanie i kontrola kardiologiczna pacjentów

• Dostęp do raportów ze zdalnych badań pacjentów 

wykonanych za pomocą urządzeń pokontrolnych

• Kontrolowanie, wyszukiwanie i prezentacja danych 

pacjentów w jednym wspólnym interfejsie użytkownika

• Monitorowanie pacjentów oraz harmonogramami zadań

• Automatyczna notyfikacja np. przypomnienia 

o konieczności wykonywania badań

• Interaktywne przeprowadzenie pacjenta przez badanie 

oraz lista kontrolna czynności

• Dołączenie do badania formularza z pytaniami 

i odpowiedziami pacjenta

• Przesłanie do systemu centralnego raportu z badania 

z wynikami wszystkich pomiarów i odpowiedziami

• Powiadomienia o analizie raportu i zaleceniach 

pokontrolnych dla lekarza prowadzącego

• Rezerwacja wizyt dla pacjentów w szpitalach i innych 

placówkach medycznych

• Dostęp dla pacjentów do swojego harmonogramu 

badań, zaleceń pokontrolnych i umówionych wizyt

• Umawianie rozmów telefonicznych

• Komunikacja pomiędzy pacjentami i lekarzami w formie 

komunikatora pozwalającego na wymianę wiadomości

• Interaktywna i multimedialna edukacja

• Administrowanie systemem, pacjentami i lekarzami

Odbiorcy
Odbiorcami platformy telemedycznej eCardioExpert™ 
są głównie szpitale, instytucje medyczne, przychodnie 
zarówno publiczne jak i prywatne. Użytkownicy platformy 
to głównie lekarze oraz inny personel medyczny, zaś 
użytkownikami modułu edukacyjno-komunikacyjnego są 
pacjenci i ich najbliższa rodzina.
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