Aplikacja wspomagająca opiekę
nad osobami przewlekle chorymi
w opiece domowej.

dla Rodziny
dla Opiekunów
dla Lekarzy i Pielęgniarek
dla Hospicjów domowych

Projekt iCare
Projekt i-Care powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na narzędzia wspomagające zdalną
opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi w domach.
Dotyczy to grupy pacjentów objętych leczeniem poszpitalnym, jak również osób przewlekle i terminalnie
chorych pozostających pod opieką ośrodków opieki paliatywnej oraz hospicjów domowych.
Wzrost ilości osób wymagających stałej opieki w środowisku domowym, spowodowany jest rosnącym
odsetkiem osób 65+, wzrostem długości życia oraz związaną z tym większą zachorowalnością na
choroby przewlekłe.

Fazy opieki w środowisku domowym

Opieka senioralna

kilka lat

Opieka paliatywna

Opieka pre-terminalna

Opieka terminalna

kilka-kilkanaście miesięcy

kilka miesięcy-tygodni

dni-godziny

Pacjenci w Polsce
System opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce nie
zapewnia dostępu do odpowiedniej jakości świadczeń
wszystkim pacjentom, którzy potrzebują takiej opieki.
Obowiązujące w Polsce prawo umożliwiała dostęp do
opieki paliatywnej głównie pacjentom z chorobami
onkologicznymi. Stanowią oni blisko 90 proc. pacjentów
objętych tą opieką, przy czym corocznie ok. 45 tys.
pacjentów umiera ze zdiagnozowanymi chorobami
nienowotworowymi tj. niewydolność serca lub nerek a
kolejne 25 tys. z powodu choroby spowodowanej np.

393

HOSPICJÓW DOMOWYCH

czynnikiem zakaźnym, uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego, zwyrodnieniem układu nerwowego,
uwarunkowaniami genetycznymi, czy zespołami ciężkich,
złożonych wad wrodzonych.
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DZIENNYCH OŚRODKÓW
OPIEKI PALIATYWNEJ

326

PORADNI PALIATYWNYCH

100.000

<

ilość pacjentów
objętych opieką paliatywną w Polsce (rocznie)

350.000

<

ilość osób wymagających codziennej opieki
domowej (rocznie), nieobjętych opieką hospicyjną

Opieka koordynowana
Ilość osób zaangażowanych w opiekę nad Pacjentem może być różna i zmieniać się na przestrzeni czasu.
Podczas gdy w początkowej fazie, zazwyczaj jest to rodzina czy opiekunowie zatrudnieni przez rodzinę, to
wraz z pogorszeniem się stanu pacjenta, do opieki dołącza lekarz rodzinny czy pielęgniarka delegowana z
hospicjum lub domu opieki społecznej. Wszystkie te osoby powinny mieć ze sobą stały kontakt, wymieniać
się na bieżąco informacjami i szybko reagować na zgłoszenie pomocy ze strony rodziny chorego.

Opiekun 2

Pracownik Opieki Społecznej

Pacjent
Opiekun 1

Psycholog

Fizjoterapeuta

Lekarz

Pielęgniarka

Komunikacja poprzez
chat, video on -line

Współdzielony
kalendarz

Plany dnia i
przypisywanie zadań

Poprawa jakości życia

Osiągnięcie dobrej jakości opieki zintegrowanej jest
uznaną trudnością w wielu systemach opieki zdrowotnej
na świecie.
Projekt iCare ma na celu stworzenie narzędzia
usprawniającego życie i pracę opiekunów osób

Opieka
koordynowana

paliatywnie chorych tak aby w jak najlepszy sposób
zapewnić pacjentowi multidyscyplinarną opiekę domową.
Dostęp do istotnych danych dotyczących zdrowia
pacjenta tj. ilość podanych płynów i pokarmów, podane
leki, wykonane czynności higieniczne czy procedury
medyczne oraz koordynowanie odwiedzin, zakupów
i wydatków, może wesprzeć osoby zaangażowane w
codzienną opiekę nad osobą chorą nawet jeśli sprawują ją
na odległość.

Cele Opieki Paliatywnej
• Poprawa jakości życia
• Zapobieganie bólowi

Stały nadzór nad zaplanowanym planem opieki
daje wytchnienie rodzinie, dla której bardzo często
wielomiesięczny okres współuczestniczenia w
końcowej fazie życia swoich bliskich jest okresem

• Zapobieganie zdarzeniom krytycznym
• Zapewnienie komfortu fizycznego
higieny

wyczerpującym
i stresującym.

• Zapewnienie wsparcia psychicznego

Aplikacja iCare ma na celu wspierać rodziny

• Zapewnienie pomocy medycznej
Zapewnienie leków i materiałów
opatrunkowych

w radzeniu sobie z wieloma czynnikami,
wynikającymi z opieki nad chorym, w tym
czynnikami CSS (Caregiver Stress Syndrome).

• Stały nadzór nad bezpieczeństwem
i życiem

Funkcje aplikacji iCare

Dostęp do dokumentacji

Stały monitoring parametrów

medycznej z dowolnego

życiowych, powiadamiania,

miejsca i każdego urządzenia z

alerty

systemem iOS oraz Android

Komunikacja pomiędzy Opiekunami i
Lekarzami poprzez chat, telefon
i wideo rozmowy

Dostęp do planów leczenia
oraz możliwość tworzenia
własnych

Współdzielony kalendarz

Moduł e-recept, wystawianie,

i możliwość przypisywania zadań

archiwizacja w aplikacji

poszczególnym osobom

Zarządzanie, dokumentowanie

Zarządzanie lekami, kontrole

i podział kosztów opieki

podania, przypominanie

pomiędzy opiekunami.

Teleopieka -monitorowanie parametrów życia
Ideą Teleopieki jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych
przewlekle chorych, które przebywają w domu, poza dozorem szpitalnym. Monitorowanie sygnałów
płynących z urządzeń pomiarowych pozwala zapobiegać zdarzeniom krytycznym , zwiększa szansę
na natychmiastową reakcję opiekuna w sytuacjach nagłej potrzeby wsparcia lub zagrożenia życia.
Monitorowanie parametrów życiowych w sposób ciągły zwiększa kilkukrotnie szansę na
wychwycenie nieprawidłowości niż w przypadku nawet regularnych pomiarów w ciągu dnia.

Aplikacja iCare pozwala na zintegrowanie dowolnych urządzeń i sensorów telemedycznych oraz
archiwizację pomiarów i generowanie raportów dziennych , tygodniowych oraz miesięcznych.

BLOOD PRESSURE
MONITOR
GLUCOMETER
SCALE

PULSEOXCIMETER
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MEDICAL
BAND
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Zdalne konsultacje lekarskie

Usługi telekonsultacji są rozwiązaniem na rosnąca ilość
pacjentów czekających na konsultacje u lekarzy
specjalistów.
Usługa konsultacji realizowana zdalnie bez konieczności
wizyt lekarskich umożliwia skrócenie kolejek i obsługę
większej liczby pacjentów, co jest korzyścią z jednej strony
dla pacjenta poprzez skrócenie czasu oczekiwania jak
również dla jednostki medycznej, która dzięki takiej usłudze
jest w stanie optymalizować czas realizacji i koszty usługi
medycznej. Zdalne konsultacje rozwiązują również problem
unieruchomionych pacjentów na wizyty lekarskie.

Korzyści dla Pacjentów
i Opiekunów.
• Zmniejszenie konieczności wizyt
pacjenta w ambulatorium
• Możliwość kontaktu z lekarzem w
momencie występowania złego
samopoczucia bez konieczności

NFZ w marcu 2020, ogłosił możliwość wykonywania
i rozliczania porad specjalistycznych realizowanych w
ramach umów o udzielanie świadczeń ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych lub innych systemów łączności,.
Ministerstwo Zdrowia w treści rozporządzenia
doprecyzowało, że procedury medyczne mogą być

• czekania na umówioną wizytę
lekarską
• Możliwość szybkiej reakcji lekarza na
zgłoszone nieprawidłowości
• Zwiększenie komfortu psychicznego

udzielane pacjentowi bezpośrednio lub na odległość co

pacjentów i opiekunów mogących

daje drogę do refundacji zdalnych usług medycznych

skonsultować się w razie niepokoju

świadczonych m.in przez aplikację iCare.

czy wątpliwości.

Zarządzanie planami opieki
Opieka paliatywna jest działalnością interdyscyplinarną, w której
uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin, najczęściej zespół
składa się z lekarza, pielęgniarki i innych pracowników służby
zdrowia, którzy mają niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne
do zaspokajania somatycznych, psychologicznych socjalnych
i duchowych potrzeb pacjentów i rodzin.
Podejmowanie decyzji, a szczególnie planowanie, monitorowanie

Aplikacja iCare wspomaga

i regularne weryfikowanie indywidualnych planów opieki powinno

proces tworzenia

być dyskutowane z chorym, rodziną i członkami zespołu, zawsze

spersonalizowanych

wtedy, gdy jest to stosowne i idzie w parze z oczekiwaniami

planów opieki medycznej.

chorego.

Zaplanowanie diety oraz
suplementacji
Dopasowanie leków, wyeliminowanie
konfliktów farmakologicznych oraz

Zebranie wywiadu medycznego (historii

określenie grafiku podawania

choroby) od chorego oraz jego bliskich,
uwzględniającego występowanie i stopień
dokuczliwości poszczególnych objawów, stopień

Zaplanowanie aktywności

upośledzenia sprawności fizycznej oraz ocenę

oraz procedur higienicznych

stanu psychicznego i sytuacji ogólnej (problemy
socjalne, potrzeby duchowe, egzystencjalne);

Określenie sposobu monitorowania
i przebiegu opieki i efektów leczenia
(w skali Likerta i w skali Karnofsky’ego);
Określenie stanu pacjenta po dokładnym

Zaplanowanie procedur

badaniu przedmiotowym: stanu ogólnego,

przeciwdziałaniu bólowi

stanu świadomości, układu krążenia i
oddychania, stanu błon śluzowych, jamy ustnej,

Zaplanowanie wizyt lekarskich,

zmian w obrębie skóry, stanu odżywienia,

pielęgniarskich oraz innego

ograniczeń ruchomości w obrębie układu

personelu specjalistycznego

kostno-stawowego, objawów zakrzepicy żylnej,
zespołu żyły głównej, obrzęków, obrzęku
limfatycznego, badanie perystaltyki jelit, układu
moczowego, badanie neurologiczne

Zapewnienie opiekunom
informacji i edukacji na
temat przebiegu opieki, jej
etapów oraz sposobu
działania w sytuacjach
krytycznych

Elektroniczna dokumentacja i e-Recepty
Powszechność łatwej do udostępnienia elektronicznej
dokumentacji medycznej jest jednym z najważniejszych
rozwiązań warunkujących rozwój telemedycyny.
Dostęp do danych w formie cyfrowej zapewnia pełną
elastyczność i łatwy przepływ informacji o pacjencie
pomiędzy różnymi placówkami i lekarzami w ramach
procesu leczenia, umożliwia koordynację opieki, a lekarz
szybko uzyskuje potrzebne mu dane pacjenta, nawet w
ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.
Aplikacja iCare gwarantuje lekarzowi pełną wiedzę o
stanie zdrowia pacjentów i przebiegu ich ścieżki w
systemie leczenia.
Daje dostęp do wyników pomiarów, wyników badań,
przyjmowanych leków oraz raportów wizyt lekarskich.
Dokumentacja medyczna gromadzona w aplikacji może
być udostępniania lekarzowi na jego prośbę, w celu
pogłębionej diagnozy czy konieczności wyeliminowania
konfliktu farmakologicznego przy wystawianiu recept.
E-recepta stanowi jedną z kluczowych usług
wchodzących w skład e-zdrowia. Obecnie w
ramach świadczenia telemedycznego
lekarz ma obowiązek wystawić e-receptę
potrzebną do kontynuacji leczenia.
Może on wystawić ją za pomocą aplikacji
iCare. Wystawione e-recepty będą
dostępne dla pacjentów i opiekunów
również w aplikacji iCare., co znacznie ułatwi
proces ich realizacji.

Komercjalizacja projektu
Plan komercjalizacji jest ściśle związany z rosnącym
zapotrzebowaniem na tego typu aplikacje
wpierające proces opieki oraz teleopieki pacjentów
nieuleczalnie chorych. Coraz więcej osób stoi przed
koniecznością zapewnienia swoim starszym
rodzicom czy chorym bliskim codziennej opieki
medycznej oraz socjalnej.
Do wyboru mają hospicja domowe, poradnie
medycyny paliatywnej czy prywatne usługi
pielęgniarskie.
Na rynku pojawia się również coraz więcej
prywatnych agencji opieki geriatrycznej.

Plan komercjalizacji i rozwoju projektu iCare
wpisuje się w najbliższe plany Ministerstwa
Zdrowia, takich jak:

-

określenie standardów postępowania, które
ujednolicą zasady sprawowania opieki
paliatywnej

-

Opracowane strategii rozwoju opieki
paliatywnej w Polsce

-

skoordynowanie opieki paliatywnej z opieką
długoterminową oraz pomocą społeczną

-

-

wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie
OPH obowiązku sporządzania indywidualnych
planów opieki, określających zadania różnych
opiekunów zaangażowanych w opiekę
zainicjowanie zmiany wyceny świadczeń w
poradni medycyny paliatywnej, ewentualnie
rozważenie zmiany sposobu jej organizacji;

738 mln zł
Tyle wyniosły w ostatnim roku
świadczenia NFZ na opiekę paliatywną
w hospicjach domowych ( głównie
pacjentów onkologicznych).

Hospicja publiczne

Hospicja prywatne

Szpitalne paliatywne oddziały
ambulatoryjne
Prywatne ośrodki opieki długoterminowej
Prywatne agencje pielęgniarskie
Indywidualni opiekunowie rodzinni.

Modele biznesowe i strategia rozwoju
Plan rozwoju aplikacji oparty jest na rosnącej potrzebie wprowadzenia w Polsce całościowej
strategi opieki opieki paliatywnej, włączając ją do głównego nurtu polityki zdrowotnej i
społecznej.
Jednym z zadań nowej polityki zdrowia będzie wprowadzanie narzędzi teleinformatycznych na
rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa życia pacjentów.
Rosnąca liczba osób starszych, jak również utrudniony dostęp do lekarzy i lekarzy specjalistów,
będzie wymagał wsparcia w zakresie usług zdalnych, które po pierwsze zwiększą dostępność
świadczeń medycznych bez względu na miejsce zamieszkania (przede wszystkich dla pacjentów
na wsiach gdzie personelu medycznego jest najmniej), jak również przyczynią się do
oszczędności NFZ, w części zastępując wizyty domowe, poradami zdalnymi.

Jeden lekarz w hospicjum
opiekuje się równolegle

ok. 300.000

ok. 800

użytkowników
indywidualnych

hospicjów publicznych
i prywatnych

ok. 15 pacjentami.
PIelęgniarka ma
przypisanych średnio
8 pacjentów.

600

450

2021 rok / 2 450 000 PLN
2022 rok / 4 165 000 PLN
2023 rok / 7 359 000 PLN

300

Prognoza przychodów związanych z
komercjalizacją projektu iCare.
150

0

2021

2022
wszyscy użytkownicy
hospicja
użytkownicy indywidualni

2023

Finansowanie projektu iCare
Budżet

300.000, 00 PLN

40.000 EURO

600.000, 00 PLN
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Stan realizacji projektu
Prace programistyczne

Projekt UI i UX

2019

6.2020

8.2020

Wejście na rynek i
rozpoczęcie sprzedaży
11.2020

02.2021

Development platformy

Konkurs EIT HEADSTART

Prace badawczo-rozwojowe

Ukończenie prac

Rozpoczęcie

telemedycznej i

Otrzymanie Grantu

ze środowiskiem lekarskim

nad aplikacją

prac nad

opracowanie założeń

nad scenariuszami planów

iCare

rozwojem aplikacji

do projektu iCare

leczenia i funkcji aplikacji

oraz rynkami EU

Zespół projektowy
Na potrzeby realizacji projektu iCare firma skompletowała odpowiedni zespół inżynierów, informatyków,
pracowników naukowych oraz lekarzy, którzy posiadają wspólne ponad 12 letnie doświadczenie w realizacji
podobnych projektów z obszaru telemedycyny i teleopieki oraz koordynowanej opieki zdrowotnej.

Katarzyna Zimoląg
Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w 2006 roku ukończyła studia magisterskie
z zakresu psychologii społecznej. Pasjonatka nowoczesnych technologii , zawodowo
związana z branżą medyczną , posiada ponad 15 letnie doświadczenie w projektach
telemedycznych. Współzałożycielka platformy MyMedic świadczącej usługi telemedyczne
w Polsce. Pomysłodawczyni projektu
i-Care – aplikacji dla opiekunów osób paliatywnie chorych.
Władysław Węglarz
Informatyk i specjalista w obszarze inżynierii projektowania systemów
informatycznych, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracował w Wojskowym Instytucie Informatyki, gdzie brał udział w wielu projektach o
charakterze badawczo rozwojowych w obszarze technologii Systemów
Informacyjnych. Od 2006 roku zrealizował kilkanaście wdrożeń systemów
telemedycznych w Polsce.

Magdalena Wojtoń
Magister pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwa opieki zachowawczej. Na
codzień pracuje w hospicjach stacjonarnych oraz domowych. Pracowała również na
oddziale intensywnej opieki medycznej. Na co dzień pasjonatka telemedycyny,
uczestniczka wielu paneli eksperckich dotyczących wdrażania modeli opieki nad
pacjentami z chorobami przewlekłymi.

Petros Psyllos
Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Informatyka.
W ramach działalności naukowo- wynalazczo-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, w tym m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami
społecznymi, wirtualnymi asystentami, human–computer interaction i ochroną zdrowia.

Doświadczenie
Zrealizowane projekty z obszary teleopieki oraz telemedycyny i telemonitoringu

Centrum Telekonsultacji „TeleInterMed”

System Telemedyczny „Dzieciaki Mazowsza” w CZD

wdrożenie w Instytucie Kardiologii im. Kard.

wdrożenie w 2014 roku na własnej platformie

Stefana Wyszyńskiego w 2010 roku własnej

medycznej następujących procedur: konsultacja

platformy telemedycznej obsługującej

kardiologiczna, telemonitoring kardiologiczny,

następujące procedury: telemonitoring,

telemonitoring gastrologiczny, telemonitoring

telerehabilitacja, telekonsultacja

nefrologiczny, opieka internistyczna i opieka

kardiologiczna, inne.

pediatryczna.

Wielkopolskie Centrum Telemedycyny

System Koorydowanej Opieki Zdrowotnej

wdrożenie w 2012 roku systemu

w woj. Małopolskim i podkarpackim

„Wielkopolskie Centrum Telemedycyny” z
usługą telekonsultacji badań w chirurgii
urazowej dla szpitali powiatowych.

wdrożenie w 2019 roku.
Projekt wdrożony w sieci 29 przychodni POZ i
AOS regionów w zakresie koordynowanej
teleopieki zintegrowanej.

System Teleopieki CareWell
w woj. dolnośląskim
projekt międzynarodowy z udziałem 6
państw 10 regionów w zakresie teleopieki
zintegrowanej dla pacjentów słabowitych
(2015-2018).

Summary
iCare - aplikacja zorientowana na ludzi.
iCare to platforma telemedyczna i aplikacja stworzona do zarządzania zdrowiem populacji
senioralnej w stadium pre-paliatywnym, paliatywnym i terminalnym, zapewniająca koordynację
opieki, interoperacyjność, analizy, wyniki i predykcję ryzyka. Opiekunowie jak i personel medyczny,
zaangażowani w opiekę nad osobą chorą, mogą w wygodny, intuicyjny sposób kontynuować
współdzielony plan opieki, przesyłać informacje i zalecenia, śledzić pomiary z urządzeń
telemedycznych oraz podejmować wspólnie decyzję na podstawie zebranych informacji i wyników
badań.
Dzięki natychmiastowemu dostępowi do bieżących informacji o stanie zdrowia chorego, aplikacja
iCare generuje kompleksowy widok dokumentacji medycznej danej osoby. Zapewnia to szerszy
wgląd i widoczność wszystkich działań zachodzących w całym procesie opieki koordynowanej co
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa pacjenta i optymalizuje czas pracy opiekunów i personelu
medycznego.
ICare pomaga uporządkować dokumentację medyczną, zebrać kompletny wywiad medyczny,
zaplanować plan opieki, jednocześnie dbając o niezależność pacjenta, dostęp do informacji oraz
możliwość wyboru.
Rozwój aplikacji będzie zorientowany na pogłębienie analiz zebranych danych, opracowanie
algorytmów tworzenia spersonalizowanych modeli opieki zorientowanych na pacjenta oraz
usprawnienie decyzji i diagnoz lekarzy na podstawie zebranych przypadków oraz predykcji zdarzeń.
Projekt iCare powstał na bazie 15 letniego doświadczenia w realizacji systemów telemedycznych w
Polsce.Zapotrzebowanie na jak najszersze i najszybsze włączenie usług zdalnych w procedury
medyczne wzrosło na całym świecie w związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19.
Projekt iCare został nagrodzony przez organizację EIT Health za rozwiązanie dla medycyny,
przeciwdziałające skutkom pandemii oraz wpisujące się rozwój opieki nad starzejącym się
społeczeństwem.
WHO wraz z Europejskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej wydało zalecenia aby jak najszybciej
włączyć opiekę paliatywną jako nieodłączną część systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z
zaleceniami Rady Europy dla jej członków, należy intensywnie rozwijać i wspierać narodowe
strategie wpływające na poprawę jakość osób przewlekle chorych i ich opiekunów.
Aplikacja iCare będzie pierwszą tego typu platforma w Polsce oraz jedną z nielicznych w Europie
i na świecie.
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