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MOMENTUM

 Momentum jest projektem europejskim "European 
Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment 
in Daily Practice". 

 To platforma, w której kluczową rolę odgrywa szerzenie 
informacji o wiedzy i doświadczeniach związanych z 
zaimplementowanymi usługami telemedycznymi.  

 Uczestnicy projektu pochodzą z wielu zakątków Europy, 
różniących się od siebie charakterystyką systemu ochrony 
zdrowia. 

 Przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych 
wszystkimi aspektami wdrożeń usług telemedycznych 
począwszy od badań pilotażowych po zastosowania w 
praktyce. 
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MOMENTUM
 Projekt Momentum jest siecią otwartą, w której uczestniczą organizacje i interesariusze związani z 

telemedycyną. Na liście uczestników projektu (http://telemedicine-momentum.eu/partners/ ) 
znajduje się 28 organizacji i firm partnerskich reprezentujących między innymi organizacje 
lekarskie, centra doskonałości, krajowe grupy interesariuszy, menedżerów ochrony zdrowia, 
pacjentów, przemysł, ubezpieczycieli i płatników usług medycznych.   „Momentum” to również sieć 
tematyczna, w której kluczowi gracze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu 
usług telemedycznych do rutynowej opieki, w celu tworzenia zestawu dobrych praktyk. W projekcie 
przebiega praca zespołowa nad wydaniem dokumentu roboczego, zawierającego skonsolidowany 
zestaw metod wspierających proces wdrażania usług telemedycznych. Konsorcjum planuje 
całościowe opracowanie ram europejskich odnoszących się do sposobów wdrażania telemedycyny.  
Cele projektu to między innymi: 

 - pomoc w implementacji usług telemedycznych i weryfikacja wdrażanych inicjatyw. 

 - identyfikacja zakłóceń wdrażania telemedycyny w codziennej praktyce. 

 - proponowanie rozwiązań politycznych, które przyczynią się do stworzenia sprzyjającego 
otoczenia potrzebnego do przyspieszenia wdrażania telemedycyny w Europie.

 Wynikiem końcowym projektu będzie powstanie trwałej i aktywnej sieci interesariuszy 
telemedycznych. 
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MOMENTUM

Cele projektu to między innymi: 

 pomoc w implementacji usług telemedycznych i 
weryfikacja wdrażanych inicjatyw. 

 identyfikacja zakłóceń wdrażania telemedycyny
w codziennej praktyce. 

 proponowanie rozwiązań politycznych, które 
przyczynią się do stworzenia sprzyjającego 
otoczenia potrzebnego do przyspieszenia 
wdrażania telemedycyny w Europie.

 Wynikiem końcowym projektu będzie powstanie 
trwałej i aktywnej sieci interesariuszy 
telemedycznych. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

9


