
 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT NARODOWEGO PROGRAMU TELEOPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

Narodowy  Program  Teleopieki  Kardiologicznej  jest  ogólnopolskim  przedsięwzięciem  o charakterze 
edukacyjno‐profilaktyczno‐społecznym organizowanym przez Telemedycynę Polską S.A. Program został 
objęty  Honorowym  Patronatem  Polskiego  Towarzystwa  Telemedycyny  i  e‐Zdrowia.  W  ramach 
Programu  osoby  cierpiące  na  choroby  układu  sercowo‐naczyniowego  mogą  skorzystać  nieodpłatnie 
z nowoczesnej  Teleopieki  Kardiologicznej.  Program  jest  realizowany  we  współpracy  z  Partnerami  ‐ 
wybranymi  Podmiotami  Leczniczymi,  które  zapraszają  do  udziału  w  nim  swoich  Pacjentów. 
Uczestnictwo  w Projekcie  jest  finansowane  przez  Organizatora  oraz  Partnerów,  co  gwarantuje 
Pacjentom możliwość bezpłatnego skorzystania z profitów oferowanych w ramach Programu.

IDEA PROGRAMU

Narodowy  Program  Teleopieki  Kardiologicznej  jest  ogólnopolskim  przedsięwzięciem  o  charakterze 
edukacyjno‐profilaktyczno‐społecznym. Udział w Programie jest nieodpłatny dla każdego pełnoletniego 
obywatela  Rzeczypospolitej  Polskiej,  cierpiącego  na  choroby  układu  sercowo‐naczyniowego,  który 
zostanie zaproszony do Programu.

Każdy  chory,  który  zostanie  przyjęty  do  Programu  będzie mógł  nieodpłatnie,  przez  okres  3 miesięcy, 
skorzystać  z nowoczesnej  Teleopieki  Kardiologicznej. W ramach  Teleopieki  Uczestnicy  Programu  będą 
mogli  telefonicznie  kontaktować  się  z lekarzem  dyżurnym  Centrum  Monitoringu  Kardiologicznego 
(przez 24 godziny/dobę) oraz   samodzielnie wykonywać  i przesyłać w czasie  rzeczywistym dynamiczny 
obraz  zapisu  krzywej  EKG.  Każdy  Uczestnik  Programu  zostanie  wyposażony  w  mobilny  aparat  EKG, 
umożliwiający  przesyłanie  badań  EKG  za  pomocą  systemów  telemedycznych  oraz  sieci  operatorów 
telefonicznych. Podczas kontaktu z lekarzem dyżurnym Uczestnik Programu będzie mógł porozmawiać 
o swoich dolegliwościach, otrzymać informację o wyniku badania EKG oraz uzyskać pomoc doraźną, np. 
w  przypadku  stwierdzenia  przez  lekarza  zagrożenia  życia  u  badanego  Pacjenta  ‐  wezwanie  karetki 
pogotowia. W czasie trwania Programu Pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z nieograniczonego, 
telefonicznego  kontaktu z lekarzem, zarówno w dzień jak i w nocy, w dni robocze oraz w dni wolne od 
pracy.  Dodatkowo  otrzymają  oni  szereg  materiałów  informacyjnych  dotyczących  telekardiologii 
i telemedycyny.

Centralnym punktem realizacji projektu  jest  siedziba Telemedycyny Polskiej S.A. wraz  z całodobowym 
Centrum  Monitoringu  Kardiologicznego,  należącym  do  Spółki.  Nabór  Uczestników  do  Programu  jest 
realizowany we współpracy z Partnerami w postaci wybranych podmiotów leczniczych znajdujących się 
na obszarze całej Polski.



 

WNIOSKI Z PROGRAMU

Informacje uzyskane od Uczestników Programu pozwolą na wyciągnięcie wniosków dotyczących m.in. 
poziomu  satysfakcji,  problemów  i  barier  związanych  z  korzystaniem  z  urządzeń  i teleopieki;  wpływu 
telemedycyny  na  komfort  i  poczucie  bezpieczeństwa  Uczestnika,  wpływu  telemedycyny  na  poprawę 
stanu  zdrowia,  zwiększania  tempa  oraz  poprawy  efektów  rekonwalescencji  u osób  ze  schorzeniami 
układu sercowo‐naczyniowego, itp. Powstałe statystyki pozwolą szerzej spojrzeć na problemy i korzyści 
płynące  z  teleopieki,  z  podziałem na  przynależność  demograficzno‐społeczną  badanego,  jak  np.  płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuację zawodową, itp.

Wyniki  i  wnioski  płynące  z badań  prowadzonych  w   ramach  Narodowego  Programu  Teleopieki 
Kardiologicznej będą systematycznie publikowane i udostępniane do wiadomości opinii publicznej oraz 
przesyłane do Patrona Honorowego i Partnerów Programu. Celem powyższych działań jest przekazanie 
wiedzy uzyskanej podczas trwania Programu, odnoszącej się w szczególności do oceny poprawy stanu 
zdrowia  Polaków,  pokazania  użyteczności  i  funkcjonalności  rozwiązań  telemedycznych,  a  także 
określenia wpływu telemedycyny na zwiększenie tempa i poprawę efektów rekonwalescencji u osób ze 
schorzeniami układu sercowo‐naczyniowego.

Wierzymy,  że  przygotowane  i opracowane  wnioski  będą  wiarygodnym  źródłem  informacji  na  temat 
znaczenia  telemedycyny  w  poprawie  stanu  zdrowia  i  jakości  życia  chorujących  na  serce  Polaków. 
Niewątpliwie Program będzie miał również charakter edukacyjny, propagujący zastosowanie rozwiązań 
telemedycznych wśród pacjentów należących do różnych grup wiekowych. Wyniki badań i wnioski będą 
prezentowane również podczas konferencji naukowych.

UZASADNIENIE ORGANIZACJI PROGRAMU

Narodowy  Programu  Teleopieki  Kardiologicznej  ma  olbrzymie  znaczenie  na  gruncie  krajowych 
i światowych  uregulowań  prawnych.  KOMUNIKAT  KOMISJI  DO  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO,  RADY, 
EUROPEJSKIEGO  KOMITETU  EKONOMICZNO‐SPOŁECZNEGO ORAZ  KOMITETU  REGIONÓW W SPRAWIE 
KORZYŚCI  TELEMEDYCYNY  DLA  PACJENTÓW,  SYSTEMÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  I SPOŁECZEŃSTWA 
Z DNIA  14  LISTOPADA  2008R.  (BRUKSELA,  4.11.2008  KOM(2008)689),  mówi  o ogromnym  znaczeniu 
rozwoju  telemedycyny  dla  krajów  członkowskich  UE.  We wspomnianym  komunikacie  poruszane  są 
między innymi następujące kwestie: „Telemedycyna, czyli świadczenie usług zdrowotnych na odległość, 
może  polepszyć  życie  obywateli  Europy,  zarówno  pacjentów,  jak  i pracowników  służby  zdrowia,  oraz 
przyczynić się do rozwiązania problemów, z którymi borykają się systemy opieki zdrowotnej”. Czytamy 
w nim również, że „Telemedycyna może poprawić dostęp do specjalistycznej opieki na obszarach, gdzie 
utrudniony  jest  dostęp  do  opieki  zdrowotnej  lub  brak  jest  specjalistów.  Telemonitorowanie  może 
polepszyć  jakość  życia  pacjentów  cierpiących  na  przewlekłe  choroby  i ograniczyć  konieczność 
hospitalizacji.  Usługi  takie  jak  teleradiologia  i telekonsultacje  mogą  przyczynić  się  do  skrócenia  list 
oczekujących,  optymalizacji  wykorzystania  zasobów  i  przyrostu  wydajności”.  W  odpowiedzi  na 



 

cytowany  komunikat,  Europejski  Komitet  Ekonomiczno‐Społeczny wyraża  swoją  pozytywną ocenę dla 
omawianej  inicjatywy  i  stwierdza:  „EKES  uznaje  zamiar  Komisji,  która  w  poszanowaniu  zasady 
pomocniczości  pragnie  budować  zaufanie  do  telemedycyny,  doprowadzić  do  jej  zaakceptowania, 
zwiększyć przejrzystość prawną w tej dziedzinie, rozwiązać problemy techniczne i ułatwić rozwój rynku. 
Państwa  członkowskie  pozostają  odpowiedzialne  za  swoją  politykę  w  zakresie  zdrowia  publicznego 
i rozwój  telemedycyny  zgodnie  ze  swoją  zdolnością  inwestycyjną”;  „Zdaniem EKES‐u należy  zwiększać 
świadomość w dziedzinie telemedycyny wśród organów i pracowników służby zdrowia oraz pacjentów, 
którym należy stale przekazywać przekonujące informacje dotyczące oceny opłacalności.”; „Na szczeblu 
państw,  które  będą  korzystać  ze  wsparcia  UE,  należy  uruchomić  narzędzia  pilotażu  i  oceny 
w odniesieniu  do  aspektów  technicznych  i skuteczności  telemedycyny”;  „Jeżeli  chodzi  o  działania 
podejmowane przez Komisję, EKES  jest zdania, że aby właściwie zareagować na obawy użytkowników 
i zwiększyć  ich  zaufanie,  Komisja  powinna  wspierać  programy  informacyjne  i  szkoleniowe  dotyczące 
korzystania  z  nowych  technologii  przeznaczonych  dla  pracowników  służby  zdrowia  i  całego 
społeczeństwa”.

Do organizacji Narodowego Programu Teleopieki  Kardiologicznej  zachęciły  nas  również działania oraz 
plany  Ministerstwa  Zdrowia  opisane  w  projekcie  pt.  „STRATEGIA  e‐ZDROWIE  POLSKA  na  lata  2009‐
2015”, które obejmują także działania z obszaru telemedycyny: „Strategia, poprzez akcję propagowania 
telemedycyny,  doprowadzi  do  zapoznania  społeczeństwa  oraz  środowisk  opiniotwórczych 
z europejskimi  osiągnięciami  w  zakresie  świadczenia  usług  medycznych  na  odległość.  Pomoże  to 
przełamać  bariery  psychologiczne  i  otworzy  drogę  do  zmian  prawnych  oraz  do  kontraktowania 
produktów  telemedycyny,  tak  jak  innych  usług  medycznych”;  „Świadczenie  usług  medycznych  na 
odległość,  czy  też  bardziej  ogólnie  stosowanie  komunikacji  elektronicznej w medycynie  związane  jest 
z dostrzeżeniem  wartości  tej  metody  przez  środowisko  medyczne.  Rola  instytucji  ochrony  zdrowia 
powinna  polegać  na  stwarzaniu  warunków  do  rozwoju  tych  świadczeń.  Przede  wszystkim  chodzi 
o przygotowanie wytycznych  i  standardów  technologicznych  związanych  z ich  świadczeniem. Ważnym 
aspektem  jest  również  wskazywanie  korzyści  i  promowanie  najlepszych  rozwiązań  w  tym  zakresie. 
Warto  podkreślić,  że  telemedycyna  daje  wiele  możliwości  w  różnych  dziedzinach  medycyny  np. 
możliwość  przesyłania  zdjęć  radiologicznych  do  opisu,  wyników  badań  do  konsultacji  czy 
komputerowego programu badania słuchu”.

Ponadto  założenia Narodowego  Programu  Teleopieki  Kardiologicznej  są  spójne  z  celami  „Rządowego 
Programu  na  rzecz  Aktywności  Społecznej  Osób  Starszych  na  lata  2014–2020”,  który  z kolei  stanowi 
integralną część działań na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Można zatem przyjąć, że Narodowy 
Program  Teleopieki  Kardiologicznej  jest  spójny  z  krajowymi  dokumentami  strategicznymi,  należącymi 
do  grupy  dziewięciu  strategii  rozwoju  opracowanych  w  ramach  Zespołu  Doradców  Strategicznych 
Premiera  i stanowiącymi  „inne  strategie  rozwoju”  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  6  grudnia  2006  r. 
o zasadach  prowadzenia polityki  rozwoju.  Służą  one  realizacji  celów  określonych  w Długookresowej 
Strategii  Rozwoju  Kraju  „Polska  2030.  Trzecia  Fala  Nowoczesności”  oraz  Średniookresowej  Strategii 
Rozwoju Kraju.



 

Cele Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej są spójne z powyższymi m.in. w  następujących 
obszarach:

 „Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo”  w obszarze  wzmocnienia  i  wykorzystania  gospodarczych,  społecznych 
i instytucjonalnych  potencjałów  zapewniających  szybszy  i  zrównoważony  rozwój  kraju  oraz 
poprawę  jakości  życia  ludności.  Narodowy  Program  Teleopieki  Kardiologicznej  wpisuje  się 
w realizację  celu,  jakim  jest  „Zwiększenie  aktywności  osób  wykluczonych  i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”.

 „Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na  lata 2009–2015” w zakresie 
edukacji  obywatelskiej,  zapewnienia  dostępu  do  usług  społecznych  grupom  wykluczonym 
i zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  (w  tym  osobom  starszym),  zapewnienia  tworzenia 
i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia integracji społecznej itd.

 „Strategia  Rozwoju  Kapitału  Ludzkiego  2020”  w  realizacji  celu  „Wydłużenie  aktywności 
zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych”.

Ponadto Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej realizuje cele następujących projektów:

 „Europejskie Partnerstwo Na Rzecz Innowacji Sprzyjającej Aktywnemu Starzeniu Się w Dobrym 
Zdrowiu” („European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP AHA”).

 EIP AHA  stanowi  inicjatywę unijną w  ramach wdrażania  Strategii  Europa  2020.  Jej  celem  jest 
identyfikacja i usunięcie przeszkód w podejmowaniu i realizacji działań innowacyjnych na rzecz 
aktywnego  i  zdrowego  starzenia  się.  W  inicjatywie  tej  wyznaczono  sześć  obszarów  działań, 
w ramach których spójne z Narodowym Programem Teleopieki Kardiologicznej są m.in.:

a) Promocja zintegrowanych modeli opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi

b) Rozwój rozwiązań wspierających samodzielną egzystencję.

  
„Nowa  perspektywa  finansowa  2014–2020  na  środki  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego” 
w obszarze  inwestowania w  uczenie  się  przez  całe  życie,  edukację  i  nabywanie  umiejętności.  Cele  te 
definiują priorytety dotyczące m.in. poprawy dostępności  i  uczestnictwa w  różnych  formach  „lifelong 
learning”, aktywnej  integracji społecznej osób w każdej grupie wiekowej oraz aktywnego starzenia się 
w zdrowiu,  poprawy  dostępności  różnego  rodzaju  wysokiej  jakości  usług  społecznych,  w  tym 
przeznaczonych dla seniorów.

W nawiązaniu do dokumentów strategicznych, warto również wspomnieć o kompetencjach kluczowych 
w uczeniu  się przez całe  życie, opracowanych przez Komisję Europejską, w których wyróżnia  się m.in. 
następujące obszary aktywności edukacyjnej, zapewniającej samodzielne i godne życie osób starszych:

 Nauka nowych technologii, w tym zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu



 

 Rozwój świadomości konsumenckiej i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa osobistego
 Edukacja prozdrowotna.

Wszystkie  powyższe  informacje  wskazują  jednoznacznie  na  zasadność  wdrożenia  Narodowego 
Programu  Teleopieki  Kardiologicznej  i  jego  spójność  z  krajowymi  i  europejskimi  dokumentami 
traktującymi  o zdrowiu,  profilaktyce,  aktywności,  bezpieczeństwie,  edukacji  i  rozwoju  społeczeństwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

PRZEBIEG PROGRAMU

1) Program adresowany jest dla Pacjentów Organizatora oraz Partnerów Programu, którzy nie korzystali 
wcześniej z Teleopieki Kardiologicznej oraz cierpią na choroby układu sercowo‐naczyniowego.

2) Uczestnik może przystąpić do Programu za pośrednictwem następujących kanałów:

 Zgłoszenie  telefoniczne pod numerem  tel.  32 376 14 55,  infolinia: 801 707 188  (pon‐pt 8:00‐
16:00)

 Zgłoszenie elektroniczne poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Programu 
 Zgłoszenie pisemne skierowane na adres Organizatora Programu
 Zgłoszenie osobiste w siedzibie Organizatora lub Partnera Programu.

3)  Do  Programu  zostaną  zakwalifikowani  pełnoletni  obywatele  Polski  cierpiący  na  choroby  układu 
sercowo‐naczyniowego,  zgodnie  z  wykazem  chorób  znajdującym  się  w  Regulaminie  Programu 
zamieszczonym na stronie internetowej Programu, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Programie.

4) Następnie Uczestnik  zostanie  poinformowany przez Organizatora  o  zakwalifikowaniu  do Programu 
oraz terminie przystąpienia do Programu.

5)  Przystąpienie  Uczestnika  do  Programu  następuje  po  zapoznaniu  się  Uczestnika  z Regulaminem 
Programu  oraz  po  podpisaniu  zgody  na  przystąpienie  do  Programu.  Uczestnik  może  przystąpić  do 
Programu w siedzibie Organizatora lub bezpośrednio w Podmiocie Leczniczym Partnera.

6)  Po  przystąpieniu  do  Programu,  każdy  jego Uczestnik  otrzyma  od Organizatora,  nieodpłatnie  przez 
okres 3 miesięcy, nowoczesną Teleopiekę Kardiologiczną, polegającą na:

 Wyposażeniu  Uczestnika  w  aparat  EKG  typu  PS1,  służący  do  samodzielnego  wykonywania 
i przesyłania  badań  EKG  za  pomocą  systemów  teleinformatycznych  wraz  z  elektrodami 
jednorazowego użytku oraz instrukcją obsługi i wykonywania badań EKG.

 Przekazaniu  Uczestnikowi  szeregu  materiałów  edukacyjnych  w  postaci  broszur  i magazynów 
dotyczących: telekardiologii, telemedycyny, poprawy stylu życia, diety zdrowej dla serca, itp.



 

 Umożliwieniu Uczestnikowi  telefonicznego  kontaktu  z  Centrum Monitoringu Kardiologicznego 
Organizatora, przez 24 godziny na dobę, pod specjalnym numerem infolinii medycznej. Podczas 
kontaktu  Uczestnik  będzie mógł,  bez  żadnych  limitów,  przesłać  i skonsultować  zapis  badania 
EKG,  porozmawiać  z lekarzem  dyżurnym  o  dolegliwościach  oraz  otrzymać  pomoc  przy 
wezwaniu karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia.    

Pełny  zakres  Teleopieki  Kardiologicznej,  którą  otrzyma  Uczestnik,  jest  szczegółowo  określony 
w Regulaminie Programu znajdującym się na stronie internetowej Programu.

7) Podczas Programu i po jego zakończeniu Uczestnik zobowiązany jest do:

 Przeprowadzenia  testu  przekazanego w użytkowanie  sprzętu  telemedycznego oraz  zwrócenia 
uwagi na  jakość  i  zasadność udzielonej pomocy, powstałe ewentualne problemy oraz korzyści 
płynące  z  zastosowania  Teleopieki  Kardiologicznej  w  przypadku  schorzenia,  na  które  cierpi 
Uczestnik.

 Zwrotu  Organizatorowi,  po  zakończeniu  Programu,  otrzymanego  aparatu  EKG  typu  PS1, 
służącego  do  samodzielnego  wykonywania  i przesyłania  badań  EKG  za  pomocą  systemów 
teleinformatycznych  (elektrody  jednorazowego  użytku  oraz  otrzymane  materiały  edukacyjne 
nie podlegają zwrotowi).

 Wzięcia  udziału w  ankiecie  przeprowadzanej w  formie wywiadu  telefonicznego,  celem  której 
jest  uzyskanie  informacji  zwrotnej  dotyczącej  użytkowania  sprzętu  oraz  przebiegu  procesu 
Teleopieki Kardiologicznej.

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW I PARTNERÓW

Korzyści dla Uczestnika (Pacjenta):

 otrzymanie  nieodpłatnie  na  czas  trwania  Programu,  aparatu  EKG  typu  PS1,  służącego  do 
samodzielnego  wykonywania  i  przesyłania  badań  EKG  za  pomocą  systemów 
teleinformatycznych

 możliwość  nieodpłatnego  telefonicznego  kontaktu  z  Centrum  Monitoringu  Kardiologicznego 
Organizatora, przez 24 godziny na dobę, pod specjalnym numerem infolinii medycznej

 możliwość  nieodpłatnego,  nielimitowanego,  przesyłania  i  konsultowania  zapisów  badań  EKG, 
możliwość porozmawiania z lekarzem dyżurnym o dolegliwościach

 fachowa nieodpłatna pomoc przy wezwaniu karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia
 otrzymanie  nieodpłatnie  szeregu  materiałów  edukacyjnych  w  postaci  broszur  i  magazynów 

dotyczących: telekardiologii, telemedycyny, poprawy stylu życia, diety zdrowej dla serca itp.



 

Dodatkowo  udział  Uczestnika  (Pacjenta)  w  Narodowym  Programie  Teleopieki  Kardiologicznej  może 
przyczynić  się  do  zwiększenia  u  niego  tempa  oraz  poprawy  efektów  rekonwalescencji  po  przebytym 
incydencie  sercowo  ‐  naczyniowym.  Stały  kontakt  oraz  komfort  wynikający  z możliwości 
nieograniczonego  kontaktu  z  lekarzem  mogą  przyczynić  się  do  szybszej  i  bardziej  efektywnej 
rehabilitacji kardiologicznej.

Korzyści dla Partnera (Podmiotu Leczniczego):

 zapewnienie swoim Pacjentom, bezpośrednio po opuszczeniu przez nich szpitala, nieodpłatnej 
fachowej opieki medycznej w postaci nowoczesnej Teleopieki Kardiologicznej

 zapewnienie  swoim  Pacjentom  nieodpłatnej  możliwości  szybszego  tempa  oraz  poprawy 
efektów  rekonwalescencji  poprzez  zwiększenie  compliance  między  Pacjentem  a  lekarzem, 
pogłębioną i częstszą kontrolę Pacjenta, jak również zwiększenie jego komfortu

 zapewnienie  swoim  Pacjentom  nieodpłatnej  edukacji  na  temat  systemów  Teleopieki 
Kardiologicznej  oraz  najnowszych  rozwiązań  telemedycznych,  eliminujących  wykluczenie 
cyfrowe i społeczne

 otrzymanie  nieodpłatnie  rzetelnej  informacji  zwrotnej  i  wniosków  na  temat  przydatności 
i funkcjonalności najnowszych rozwiązań telemedycznych dla Pacjentów kardiologicznych

 wzrost konkurencyjności Partnera na tle innych podmiotów leczniczych oraz wysunięcie się na 
pozycję  lidera  propagującego  nowoczesne  rozwiązania  telemedyczne  poprzez  udział  Partnera 
w prestiżowym programie edukacyjno‐profilaktyczno‐społecznym, który jest jedynym tego typu 
przedsięwzięciem na skalę ogólnokrajową

Dodatkowo  udział  Partnera  w  Narodowym  Programie  Teleopieki  Kardiologicznej,  stanowiącym 
innowacyjny  i  ogólnopolski  projekt,  z  którego wnioski  będą  szeroko  komentowane  i publikowane  na 
różnych  polach,  przyczyni  się  do  popularyzacji  i  kreowania  opinii  nt.  funkcjonalności 
najnowocześniejszych  rozwiązań  telemedycznych  stosowanych  w  ramach  systemu  opieki  zdrowotnej 
w naszym kraju.

INFORMACJE O ORGANIZATORZE I PATRONIE HONOROWYM

Organizatorem  Narodowego  Programu  Teleopieki  Kardiologicznej  jest  Telemedycyna  Polska  S.A. 
z siedzibą w Katowicach (40‐142), przy ul. Modelarskiej 12. 

Telemedycyna Polska S.A. (TMP) powstała w 2005 roku. Obecnie jest liderem teleopieki kardiologicznej 
i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. W 2010 roku 
TMP  zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect, stając 
się tym samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną. W skład akcjonariatu Telemedycyny 



 

Polskiej  S.A. wchodzą osoby prywatne,  TLP  Inwest  Sp.  z  o.o.,  Impera  Seed  Fund   Sp.  z  o.  o.,  Fundusz 
Kapitałowy Sp. K. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług telemedycznych dla pacjentów 
cierpiących  na  wszelkiego  rodzaju  choroby  serca.  Specjalizuje  się  w świadczeniu  usług 
telekardiologicznych, dedykowanych klientom indywidualnym oraz placówkom medycznym na terenie 
całego  kraju.  Główną  usługą  skierowaną  do  klientów  indywidualnych  jest  usługa  Kardiotele  – 
całodobowa  Teleopieka  Kardiologiczna,  dzięki  której  pacjent  ma  możliwość  kontaktu  telefonicznego 
(24 godziny na dobę) z lekarzem dyżurnym Centrum Monitoringu Kardiologicznego, a także sposobność 
wykonywania  i  przesyłania  badań  EKG  z  dowolnego  miejsca  na  świecie.  Badania  przesyłane  są  za 
pomocą mobilnego aparatu EKG oraz systemów telemedycznych i sieci operatorów telefonicznych.

Telemedycyna  Polska  S.A.  posiada  w  swojej  ofercie  również  szereg  usług  świadczonych  za 
pośrednictwem partnerskich placówek medycznych. Do usług tych można zaliczyć:

 EKG z opisem – badanie serca z natychmiastowym opisem
 Kardiotest – ocena ryzyka wystąpienia chorób serca
 Holter EKG 24h – diagnostyka zaburzeń pracy serca.

Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, w którym pracują lekarze z wieloletnim 
doświadczeniem  z  zakresu  nieinwazyjnej  diagnostyki  kardiologicznej,  zdobytym  podczas  pracy  na 
renomowanych oddziałach kardiologicznych. Omawiane Centrum świadczy usługi z zakresu diagnostyki 
kardiologicznej,  czynne  jest 24h na dobę, w dni powszednie, weekendy oraz  święta.  Z usług Centrum 
korzystają  pacjenci  indywidualni,  firmy,  szpitale  oraz  placówki  medyczne.  Centrum  Monitoringu 
Kardiologicznego  jest  operacyjnym  centrum  diagnostycznym  Telemedycyny  Polskiej  S.A.,  do  którego 
trafiają  zapisy  wszystkich  badań  w  ramach  zakresu  usług  świadczonych  przez  spółkę.  Badania 
przekazywane  są  do  Centrum  za  pośrednictwem  telefonu,  sieci  GSM  lub  Internetu.  Dzięki 
nowoczesnemu zastosowaniu telemedycyny, lekarz ma możliwość odczytania i zinterpretowania zapisu 
EKG  w czasie  rzeczywistym.  W  przypadkach  wymagających  natychmiastowej  interwencji  medycznej, 
lekarz wzywa do pacjenta,  którego badanie odczytuje na monitorze,  karetkę pogotowia.  Rozwiązania 
z zakresu  telemedycyny  stanowią  doskonałe  narzędzie  zarówno  dla  lekarza,  jak  i  pacjenta.  Lekarzowi 
zapewniają  natychmiastowy  dostęp  do  informacji  na  temat  stanu  zdrowia  pacjenta,  a pacjentowi 
poczucie bezpieczeństwa oraz natychmiastową pomoc niejednokrotnie  ratującą  życie. Obecnie  zespół 
medyczny  zatrudniony  w Centrum  Monitoringu  Kardiologicznego  obsługuje  miesięcznie  kilka  tysięcy 
badań. Zaufało nam już kilkaset placówek medycznych i lekarzy oraz tysiące pacjentów w całej Polsce.

Na  rynku  polskim  Telemedycyna  Polska  S.A.  jest  także  liderem  pod  względem organizacji 
przesiewowych  akcji  medycznych  o charakterze  edukacyjno‐profilaktycznym.  Podczas  tego  typu 
wydarzeń uruchamiamy Mobilną Poradnię Kardiologiczną, w której można wykonać bezpłatne badania 
EKG oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą. Organizujemy autorskie projekty, duże ogólnopolskie 
kampanie,  a  także  pojedyncze  wydarzenia  medyczne.  Telemedycyna  Polska  S.A.  jest  inicjatorem 
i organizatorem  ogólnopolskiej  kampanii  bezpłatnych  badań  serca  „Zadbaj  o swoje  serce”, 
organizowanej  nieprzerwanie od 2006  roku. Od początku  kampanii  przeprowadzonych  zostało ponad 



 

250  akcji,  umożliwiających  dziesiątkom   tysięcy  osób  na  terenie  całej  Polski  udział  w bezpłatnych 
badaniach  przesiewowych,  dedykowanych  problematyce  kardiologicznej.  Na  dzień  dzisiejszy  jest  to 
największe  tego  typu  przedsięwzięcie  w całej  Polsce.  Ta  wyjątkowa  inicjatywa  została  doceniona 
w obszarze  działań  na  rzecz  promocji  i  profilaktyki  zdrowia  –  projekt  został  laureatem  III  nagrody VII 
edycji  prestiżowego  Plebiscytu  Liderów  Ochrony  Zdrowia  oraz  laureatem  I nagrody  w prestiżowym 
plebiscycie  „Know  Health”  w kategorii  „Najlepsze  działania  CSR  w dziedzinie  promocji  i profilaktyki 
zdrowia”.

Telemedycyna Polska S.A. jest właścicielem spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o. 
o.  z siedzibą  w Warszawie.  W ramach  CNK  Kardiofon   działa  Przychodnia  Kardiologiczna  Dzieci 
i Dorosłych  Kardiofon,  w której  odbywają  się  konsultacje  kardiologiczne  i internistyczne.  Placówka 
dysponuje  pracownią  echokardiografii,  w której  można  wykonać  badanie  echo  serca,  badanie  EKG, 
a także inne badania diagnostyczne oraz laboratoryjne badania krwi.

Jako  lider  teleopieki  kardiologicznej  w  Polsce  oraz  spółka  odpowiedzialna  społecznie  dokładamy 
wszelkich starań, aby współpraca z naszymi klientami opierała się na jasnych i przejrzystych zasadach. 
Zachowanie najwyższych standardów świadczenia usług jest możliwe dzięki:

 Posiadaniu  własnego  profesjonalnego  Centrum  Monitoringu  Kardiologicznego,  w  którym 
pracują  lekarze  z wieloletnim  doświadczeniem  z  zakresu  nieinwazyjnej  diagnostyki 
kardiologicznej,  zdobytym  podczas  pracy  na  oddziałach  kardiologicznych  w  najlepszych 
ośrodkach opieki zdrowotnej w Polsce

 Posiadaniu  wewnętrznego,  szeroko  rozbudowanego  systemu  kontroli  jakości  naszych  usług, 
począwszy  od  stałego monitoringu  wszelkich  procesów  świadczenia  usług,  a  skończywszy  na 
regularnej ocenie jakości pracy naszego personelu medycznego

 Nieudostępnianiu danych naszych klientów żadnym  jednostkom zewnętrznym, a  także dbaniu 
o ich staranne zabezpieczenie.

Posiadamy Certyfikat Premium Dane Osobowe Pod Kontrolą, który gwarantuje pełną ochronę danych 
osobowych,  a nasze  działania  są  stale  kontrolowane  przez  zewnętrzną  firmę  audytorską.  Działamy 
zgodnie  z Ustawą  o ochronie danych osobowych  z dnia 29  sierpnia 1997  r.  (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 
z późn.  zm.).  Baza  naszych  klientów  jest  zgłoszona  do  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych 
Osobowych, dlatego  każdy  klient ma pewność,  że  jego dane osobowe będą wykorzystywane  zgodnie 
z jego wolą.

Od  początku  swojej  działalności  Telemedycyna  Polska  S.A.  kieruje  się  strategią  odpowiedzialnego 
biznesu. Szczególnie bliskie są nam etyczne, prospołeczne oraz ekologiczne aspekty działalności  firmy, 
odnoszące  się do współpracy  z naszymi parterami, pracownikami,  klientami,  a  także akcjonariuszami. 
Każdego  dnia  dokładamy  starań,  aby  zapewnić  równowagę  pomiędzy  naszym  wkładem  biznesowym 
oraz sposobem prowadzenia firmy a efektywnością i dochodowością oraz interesem społecznym.



 

Olbrzymią wagę przykładamy do tematów związanych ze zdrowiem publicznym. Oprócz stałej kampanii 
„Zadbaj  o  swoje  serce”,  Telemedycyna  Polska  S.A.  jest  również  partnerem  wielu  wydarzeń 
organizowanych przez samorządy i stowarzyszenia, podczas których wykonywane są bezpłatne badania 
kardiologiczne.  Telemedycyna  Polska  S.A.  aktywnie  uczestniczy  w  działaniach  Fundacji  Pomocy 
Dzieciom  „Pomagamy  z uśmiechem”,  regularnie  wspierając  finansowo  m.in.  rehabilitację  jej 
podopiecznych, a także angażując się w akcje organizowane przez samą Fundację. Zarówno Zarząd, jak 
i pracownicy  zaangażowani  są  w bezpośrednią  pomoc  charytatywną  poprzez  uczestnictwo 
w przedsięwzięciach wspierających działalność Fundacji,  takich  jak: przekazywanie 1% podatku, udział 
oraz współorganizowanie  imprezy  „Uśmiechnięta Niedziela”,  której  celem  jest, obok  zabawy dla  całej 
rodziny,  zbiórka  pieniędzy  na  rehabilitację  podopiecznych  Fundacji,  a  także  organizowanie  akcji 
zbierania plastikowych nakrętek: „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”.  Nakrętki zebrane w ten sposób 
odsprzedawane są firmie recyklingowej, generując dodatkowe środki na leczenie chorych dzieci.

Telemedycyna  Polska  S.A.  wspiera  również  młodych  naukowców.  W  2010  roku  spółka  rozpoczęła 
współpracę  z Uniwersytetem  Śląskim  w  Katowicach,  a  dokładnie  z  Wydziałem  Informatyki  i  Nauki 
o Materiałach,  Instytutu  Informatyki,  Zakładu  Komputerowych  Systemów  Biomedycznych. W  ramach 
projektu  współfinansowanego  z funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej:  "Uniwersytet  Partnerem 
Gospodarki Opartej na Wiedzy" ‐ Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV ‐ Szkolnictwo wyższe 
i nauka,  Poddziałanie  4.1.1  ‐  Wzmocnienie  potencjału  dydaktycznego  uczelni,  studenci  UŚ  odbywają 
praktyki  w  Telemedycynie  Polskiej  S.A.  Prof.  dr  hab.  inż.  Zygmunt  Wróbel  ‐  Kierownik  Zakładu, 
Prodziekan  Wydziału  ds.  Ogólnych  i Studenckich,  planuje  rozszerzyć  współpracę  o organizację  przez 
Telemedycynę Polską S.A. zajęć telemedycznych dla studentów medycyny i informatyki.

Od wielu lat przyczyniamy się także do poprawy kondycji fizycznej naszej śląskiej społeczności lokalnej, 
bo  wierzymy,  że  sport  to  zdrowie.  Dlatego  też  spółka  często  zostaje  partnerem  Silesia  Marathon 
Katowice.  Podczas  imprezy  zespół  Telemedycyny  Polskiej  S.A.  zapewnia  wszystkim  Uczestnikom 
maratonu  opiekę  kardiologiczną  oraz  organizuje  punkty  odżywcze  na  trasie  biegu.  W ramach  opieki 
kardiologicznej  każdy  maratończyk,  biorący  udział  w biegu,  może  wykonać  badanie  EKG  i  sprawdzić 
kondycję  swojego  serca.  W maratonie  biegnie  również  team  Telemedycyny  Polskiej  S.A.,  złożony 
z pracowników, kadry zarządzającej, a także przedstawicieli firm z nami współpracujących. 

W Telemedycynie Polskiej S.A. działamy w myśl zasady odpowiedzialności społecznej biznesu. Chcemy 
budować  silne  i  trwałe  relacje  z  lokalnymi  społecznościami,  z ludźmi nam bliskimi oraz organizacjami, 
z którymi  współpracujemy.  Dla  społeczności,  wśród  których  działamy,  chcemy  być  katalizatorem 
przynoszącym  pozytywne  zmiany  w  dziedzinie  profilaktyki  medycznej,  edukacji,  ochrony  środowiska 
oraz wsparciem dla najbardziej potrzebujących.



 

Patronem Honorowym Narodowego Programu  Teleopieki  Kardiologicznej  jest  Polskie  Towarzystwo 
Telemedycyny i e‐Zdrowia. 

Polskie  Towarzystwo  Telemedycyny  i  e‐Zdrowia  jest  dobrowolnym,  samorządnym  i  trwałym 
zrzeszeniem,  którego  celem  jest  wspieranie  rozwoju  telemedycyny  w  Polsce.  PTTM  jest  również 
członkiem  International  Society  for  Telemedicine  and  eHealth.  Głównymi  celami  Stowarzyszenia  są 
między innymi:

 działalność  naukowo‐badawcza  służąca  wspieraniu  rozwoju  telemedycyny  i  medycznej 
rzeczywistości wirtualnej w pracy klinicznej i naukowej na terytorium RP

 prowadzenie  badań  naukowych  w  zakresie  telemedycyny  i  rzeczywistości  wirtualnej 
w medycynie

 wspieranie badań naukowych służących rozwojowi telemedycyny i ich zastosowań
 inicjowanie  i  realizacja projektów edukacyjnych dla rożnych środowisk medycznych w zakresie 

korzystania z telemedycyny i rzeczywistości wirtualnej w medycynie
 wspieranie komunikacji telemedycznej pomiędzy ośrodkami medycznymi w kraju (…)
 konsultacje merytoryczne oraz wspierania działalności  lekarzy, a zwłaszcza  lekarza rodzinnego 

w małych ośrodkach, poprzez wskazanie możliwości telediagnostyki i teleedukacji
 podejmowanie  dyskusji  i  wyrażanie  opinii  w  sprawach  istotnych  dla  rozwoju  telemedycyny, 

w szczególności  dotyczących  regulacji  prawnych  w  zakresie  jej  rozwoju,  zastosowania 
i wykorzystania

 opiniowanie projektów telemedycznych
 publikowanie  wyników  badań,  udział  w  seminariach,  konferencjach,  warsztatach,  wykładach 

otwartych
 ułatwianie  i  nawiązywanie  kontaktów  naukowych  z  osobami  i  ośrodkami  zajmującymi  się 

telemedycyną
 działalność  edukacyjna  propagująca  zastosowanie  telemedycyny  i  medycznej  rzeczywistości 

wirtualnej wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia
 wielostronne propagowanie i promocja telemedycyny i rzeczywistości wirtualnej w medycynie
 współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i zagranicą.


