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CZYM JEST PLATFORMA 

TELEMDEYCZNA?

Platforma Telemedyczna to oprogramowanie w postaci internetowego portalu 

telemedycznego, dostępne dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową.

Platforma Telemedyczna zapewnia lekarzom:

 Bezpośredni dostęp do wyników rejestrowanych na bieżąco przez pacjenta

 Gromadzenie badań: EKG, ciśnienia, masy ciała, SpO2, glukozy, lipidogramu, temperatury, 

INR

 Dostęp do badań z każdego komputera podłączonego do Internetu

 Wymianę informacji o stanie zdrowia między lekarzem a pacjentem

 Współpracę z aparatami EHO-MINI, EHO12, PP05V12



URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 

Z PLATFORMĄ TELEMEDYCZNĄ

Platforma Telemedyczna obsługuje produkowane przez Pro-PLUS urządzenia: 

 EHO-MINI

• event-holter

• rehabilitacja

Komunikują się z Platformą Telemedyczną poprzez łączność GPRS (sieć komórkowa)

 EHO12: 12-odprowadzeniowy kardiomonitor

Przesyła badania EKG poprzez kabel USB do komputera (wymaga dodatkowego 

oprogramowania EHO12Station), a następnie na Platformę Telemedyczną



URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 

Z PLATFORMĄ TELEMEDYCZNĄ

 PP05V12 – 12-odprowadzeniowy kardiomonitor karetkowy

Komunikuje się z Platformą Telemedyczną poprzez łączność GPRS (sieć komórkowa)

 Urządzenia peryferyjne do pomiaru innych parametrów, zintegrowane z aparatami 

Pro-PLUS*:

 waga

 ciśnieniomierz

 saturacja 

* Wymaga opracowania interfejsu pośredniczącego



PODSTAWOWE FUNKCJE

Podstawowe funkcje Platformy Telemedycznej to:

 Zarządzenie ośrodkami/użytkownikami i ich uprawnieniami

 Dodawanie/edytowanie danych 

 Wizualizacja wyników pomiarów i możliwość ich opisywania

 Analiza wyników

 Generowanie raportów

 Zapisywanie badań w formacie PDF i wydruk

 Administrowanie urządzeniami

 Programowanie urządzeń według indywidualnych potrzeb danego pacjenta



Gromadzenie i zarzadzanie wynikami badań:

 EKG

 ciśnienia tętniczego krwi

 masy ciała

 SpO2 (nasycenia tlenem krwi)

 glukozy (poziom cukru we krwi)

 lipidogramu (cholesterol)

 temperatury ciała

 INR (krzepnięcie krwi)

Użytkownicy Platformy Telemedycznej:

 Ośrodki zdrowia (przedsiębiorcy)

 Instytucje medyczne (lekarze)

 Pacjenci (osoby prywatne)

PODSTAWOWE FUNKCJE



OKNO GŁÓWNE

Po zalogowaniu:

Okno główne zawiera dostęp do danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami:

 Zlecenia – zbiór zleceń (np. lista zaplanowanych badań EKG) przygotowanych do wykonania

 Badania – zbiór nowych badań / historia badań

 Pacjenci – lista pacjentów przypisanych do danego ośrodka

 Aparaty – zbiór urządzeń przypisanych do danego ośrodka

 Ośrodki – zbiór ośrodków własnych i podrzędnych obsługiwanych przez dany ośrodek

 Raporty – możliwość sporządzenia sprawozdań  z wykonanych usług

 Użytkownik – zbiór użytkowników pracujących na rzecz danego ośrodka



WIDOK PLATFORMY TELEMEDYCZNEJ 

PO ZALOGOWANIU



UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Nowe kategorie dodawać może tylko uprawniony użytkownik ośrodka głównego.

Ośrodek podrzędny  ma dostęp do opisanych wyników badań swoich pacjentów, 

nadzorowanych przez lekarzy kardiologów z ośrodka głównego.

Pacjenci ośrodka podrzędnego mogą:

• zostać wyposażeni w aparaty telemedyczne lub inne aparaty monitorujące 

• samodzielnie wpisywać wyniki pomiarów ciśnienia krwi, masy ciała, glukozy itd.

• odczytywać uwagi lekarza

Lekarz rodzinny może mieć dostęp do wyników badań pacjentów



DODANIE NOWEGO OŚRODKA



DODAWANIE UŻYTKOWNIKÓW I 

NADAWANIE IM UPRAWNIEŃ

Dodawanie użytkowników do danego ośrodka:

Użytkowników dodaje administrator ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.

Uprawnienia użytkownika:

 Aktywny    – nie można usunąć z bazy już wpisanego użytkownika. Można włączyć/wyłączyć 

jego aktywność

 Zlecenia – zlecanie wykonania badania EKG/przyjęcie zlecenia opisu badań przez użytkownika

 Pacjenci – dostęp do danych osobowych i medycznych pacjentów, możliwość dodawania 

pacjentów i edytowania ich danych

 Opis badań – uprawnienie do wglądu do wykonanych opisów badań oraz do opisania badań

 Widok badań – dostęp do wyników badań pacjentów

 Raporty           – wykonywanie zestawień ilościowych usług zrealizowanych przez ośrodek



DODAWANIE UŻYTKOWNIKÓW I 

NADAWANIE IM UPRAWNIEŃ



UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator lub uprawniony przez administratora użytkownik dodaje kolejnych użytkowników 

z odpowiednimi uprawnieniami.

Przykładowe role:

 Administrator-Lekarz      – komplet uprawnień, tworzenie/zarządzanie ośrodkami podrzędnymi

 Zastępca administratora – zarządzanie bazą użytkowników własnego ośrodka

 Informatyk/konsultant     – tworzenie ośrodków podrzędnych, dodawanie użytkowników do ośrodków 

podrzędnych 

 Rejestratorka – wpisanie pacjenta na listę pacjentów danego ośrodka, wystawianie 

zlecenia na wykonanie badania EKG, dostęp do wyników badań i ich wydruk

 Konsultant-Kardiolog – opisanie badań EKG wykonanych zdalnie przez pacjenta, pielęgniarkę

lub lekarza nie będącego kardiologiem

 Lekarz – monitorowanie stanu zdrowia pacjentów: EKG, ciśnienia, masy ciała, itd. 

przez kardiologa lub lekarza innej specjalności

 Technik – programowanie aparatów i wydawanie ich pacjentom



UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą mieć przydzielone uprawnienia do:

 Tworzenia podrzędnych ośrodków

 Dostępu do danych z podrzędnych ośrodków

 Dodawania i modyfikowania użytkowników oraz zmiany uprawnień użytkowników w 

ramach ośrodka

 Dodawania i modyfikowania danych osobowych pacjentów

 Dodawania nowych zleceń na badania EKG oraz wyświetlania  zleceń już istniejących

 Dodawania i modyfikowania danych urządzeń telemedycznych

 Opisywania badań

 Dostępu do badań w trybie tylko do odczytu

 Wykonywania raportów podsumowujących liczbę zleconych i opisanych badań



LISTA UŻYTKOWNIKÓW I 

PRZYPISANYCH IM UPRAWNIEŃ



DODANIE PACJENTA

Nowego pacjenta do listy pacjentów danego ośrodka dodaje uprawniony użytkownik poprzez:

 Wpisanie danych osobowych pacjenta - Imię/Nazwisko/PESEL/Data urodzenia/Płeć

 Wpisanie danych kontaktowych pacjenta - Telefon/Mail/Adres

 Aktywację pacjenta

 Nadanie loginu i tymczasowego hasła - Umożliwia pacjentowi dostęp do Platformy 

Telemedycznej (portal pacjenta)

Wyszukiwanie pacjenta: 

Wpisanie w polu kryterium fragmentu wyrażenia, np. część numeru PESEL, początek nazwiska

 Wpisanie % przed ciągiem znaków w polu kryterium, np. %0318 w polu PESEL – wyszukany 

zostanie pacjent o numerze PESEL 7203183254

 Bez określenia kryterium: wyświetlenie pełnej listy pacjentów w ośrodku



DODANIE PACJENTA



LISTA PACJENTÓW W DANYM 

OŚRODKU



DODAWANIE URZĄDZEŃ

Dodawanie nowego urządzenia  do listy urządzeń dostępnych w danym ośrodku:

 Wpisanie numeru seryjnego z tabliczki znamionowej urządzenia

 Wybranie typu aparatu: EHO-MINI, EHO12

 Przydzielenie aparatu do wybranego ośrodka

Wyszukiwanie urządzenia w celu przekazania aparatu do innego ośrodka lub wypożyczenia 

pacjentowi: 

 w polu kryterium wpisanie danej: wyświetlenie listy urządzeń spełniających kryterium

 kryterium nie jest spełnione:  komunikat „brak danych do wyświetlenia” 

 bez określenia kryterium: wyświetlenie pełnej listy urządzeń przypisanych do ośrodka



DODAWANIE URZĄDZEŃ



KARTA PACJENTA

Karta pacjenta – dostęp z poziomu listy pacjentów lub rekordu wyszukanego pacjenta

W karcie pacjenta dostępne są następujące dane:

 Lista aparatów przydzielonych danemu pacjentowi  – dodawanie/usuwanie aparatów

 Leki

 nazwy leków i ich dawkowanie

 dodawanie/usuwanie leków

 zmiana dawkowania

 Diagnoza – opis schorzenia, uwagi dotyczące przebiegu leczenia



KARTA PACJENTA: PRZYPISANE 

APARATY, DAWKOWANIE LEKÓW, 

HISTORIA CHOROBY



EHO-MINI event-holter 

WYKONANIE BADANIA



EHO-MINI event-holter 

PRZESŁANIE BADANIA



 Wykonanie badania = naciśnięcie jednego przycisku 

 Rejestracja zapisu EKG w 5-minutowej pętli (bufor wsteczny)

 Automatyczne wykonanie badania przy przekroczeniu zadanych parametrów

 Automatyczna transmisja badania na Platformę Telemedyczną

 Podłączenie dodatkowych urządzeń: waga, ciśnieniomierz, czujnik SpO2

 Komunikacja głosowa pacjent-lekarz

 Zdalne zarządzanie aparatem

 Mobilny aparat dla pacjenta

 Geolokalizacja zapisów EKG

 Geofencing – bezpieczne strefy pacjenta

 Certyfikowane urządzenie medyczne klasy IIA

EHO-MINI event-holter 

WYKONANIE BADANIA



LISTA BADAŃ PACJENTÓW 

W DANYM OŚRODKU



BADANIE WYKONANE ZA POMOCĄ

EHO-MINI event-holter



Badanie wykonane przy pomocy aparatu EHO 12: 
zakłócenie składową sieci - bez filtrów



Badanie wykonane przy pomocy aparatu EHO 12:
z filtrem 50Hz



Powiększenie wybranego fragmentu badania



Ręczny pomiar odcinka RR



Wyznaczenie odcinka RR



Wyznaczenie załamka P



Wyznaczenie zespołu QRS



Wyznaczenie załamka T i odcinka QT



Zwymiarowane badanie EKG



Porównanie badań EKG – wybór badania historycznego



Porównanie dwóch badań EKG



Automatyczne wyznaczanie R



Prezentacja uśrednionego zespołu PQRST



Opis badania



Opis badania: rozpoznanie słowne -> kod ICD-10 



Opis badania: kod ICD-10 -> rozpoznanie słowne



Platforma Telemedyczna
Przygotowanie badania do wydruku

DRUKOWANIE BADANIA

Wykonanie wydruku badania możliwe jest po pobraniu danego badania do formatu PDF 

poleceniem „Badanie do PDF”.

Po otwarciu okna „Pobranie badań” należy zaznaczyć żądane parametry drukowania:

- Liczba stron kardiogramu – zazwyczaj:    - wydruk poziomy pierwszej strony

- przesuw 25mm/s

- czułość 10mm/mV

- Włączenie filtru eliminującego zakłócenia na wydruku

- Drukowanie wymiarowania i opisu badania

- Po ustawieniu parametrów – „Pobierz” – wygenerowanie pliku PDF, podczas pobierania  

użytkownik może zmienić jego nazwę. 



Przygotowanie badania do wydruku



Przygotowanie badania do wydruku – parametry wydruku



Platforma Telemedyczna
Wydruk badania

DRUKOWANIE BADANIA

Wydruk badania zawiera:

Góra strony:

- Dane osobowe badanego pacjenta

- Opis badania

- Parametry wymiarowania

Dół strony:

- Data/godzina badania

- Przesuw i czułość badania

- Data/godzina wydruku

- Dane drukującego



Podgląd wydruku



Aparat EHO 12 podłączony do komputera



 Łatwa obsługa

 EHO 12 + laptop -> Mobilność

 Niska cena

 Certyfikowane urządzenie medyczne klasy IIA

 Podłączenie dodatkowych urządzeń: waga, ciśnieniomierz, 

czujnik SpO2

 12-odprowadzeniowe, spoczynkowe badanie EKG realizowane po podłączeniu do 

komputera

Spoczynkowe badanie EKG

APARAT TELEMEDYCZNY EHO 12



Aparat EHO 12
Działania na Platformie Telemedycznej 

i w aplikacji EHO 12 Station

APARAT EHO12 – 12-odpowadzeniowe EKG gabinetowe

- Współpracuje z Platformą Telemedyczną w zakresie:

- wystawienie zlecenia na badanie

- zapis wykonanego badania 

- Wymaga podłączenia do komputera za pomocą kabla USB

- Działa poprzez oprogramowanie EHO 12 Station, instalowane na komputerze, 

umożliwiające:

- dostęp dla użytkowników posiadających login i hasło

- dostęp do zleconych badań po pojawieniu się numeru seryjnego urządzenia 

przypisanego do danego ośrodka

- wybranie badania z listy zleconych badań

- wykonanie badania EKG i automatyczny zapis wyników pomiaru innych parametrów

- przesłanie badania EKG i innych parametrów na Platformę Telemedyczną



Platforma Telemedyczna
Utworzenie zlecenia wykonania badania

Za pomocą aparatu EHO 12



Aplikacja EHO 12 Station: 
Lista zleceń dla aparatu EHO 12 –

- zaznaczenie wybranego zlecenia do wykonania badania 



Aplikacja EHO 12 Station
Pomiar parametrów z urządzeń dodatkowych:

ciśnienie, tętno, masa ciała 

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ DODATKOWYCH DO APARATU EHO 12

Urządzenia zintegrowane z aparatami EHO 12:

- Ciśnieniomierz AND UA-767PC

- Waga AND UC 321

- SpO2

Po podłączeniu urządzeń:

- automatyczne wykonanie pomiaru ciśnienia i masy ciała

- automatyczne zapisanie wyników pomiarów 

- automatyczne wysłanie wyników pomiarów wraz z wykonanym badaniem EKG na 

Platformę Telemedyczną 



Aplikacja EHO 12 Station
Strona pomiaru parametrów z urządzeń dodatkowych: 

ciśnienie, tętno, masa ciała 



Aplikacja EHO 12 Station
Pomoc – podłączanie elektrod

Położenie elektrod – podpowiedź:

Odprowadzenia kończynowe:

R – czerwona – prawe ramię

L – żółta – lewe ramię

N – czarna – prawa noga

F – zielona      – lewa noga

Odprowadzenia przedsercowe:

C1 – C6 – zgodnie z instrukcją

Po podłączeniu elektrod do ciała pacjenta wcisnąć Dalej – przejście do monitoringu EKG.



Aplikacja EHO 12 Station
Pomoc – podłączanie elektrod



Aplikacja EHO 12 Station
Rejestracja pomiaru EKG z aparatu EHO 12

REJESTRACJA POMIARU EKG

Obraz EKG pozyskiwany jest „na żywo” – możliwa dłuższa obserwacja bez zapisywania

- Auto   – rozpoczyna i kończy pomiar EKG według zadanych parametrów w ramach 

zaprogramowanego Buforu wstecznego i odcinka ustalonej długości „w przód” (w 

sekundach)

- Start   – początek zapisu przebiegu EKG 

- Stop – koniec zapisu przebiegu EKG i wysłanie badania na Platformę Telemedyczną

- Wstecz – przerwanie monitoringu

- Komentarz – komentarz wpisany przez osobę wykonującą badanie wraz z badaniem 

przesyłany jest na Platformę Telemedyczną



Aplikacja EHO 12 Station
Rejestracja pomiaru EKG z aparatu EHO 12



Rejestracja pomiaru EKG z aparatu EHO 12:
- zapis: Start - Stop



Wysłanie pomiaru z aplikacji Stacja EHO12 
na Platformę Telemedyczną



Platforma Telemedyczna
Badania EKG do opisu

BADANIA Z APARATU EHO 12 DO OPISU

− Dane osobowe pacjenta

− Data zlecenia

− Status Badania

− Utworzył – dane zlecającego badanie EKG

− Wykonał – dane wykonującego badanie EKG

− Liczba badań EKG danego pacjenta oczekujących na opis

− Czas oczekiwania na opis – w sekundach



Platforma Telemedyczna
Badania do opisu



Platforma Telemedyczna
Odczyt badania z aparatu EHO 12



Platforma Telemedyczna – Portal Pacjenta
Wpisywanie pomiaru innych parametrów

UTWORZENIE KONTA PACJENTA NA PORTALU PACJENTA

Osoba uprawniona zakłada konto pacjenta, nadając mu login i hasło

Pacjent loguje się do Platformy Telemedycznej, korzystając z nadanego loginu i hasła

Pacjent:

- ma wgląd w wyniki i opis badań EKG

- ma wgląd w wyniki badań z urządzeń dodatkowych, zintegrowanych z aparatami Pro-PLUS

- może samodzielnie wpisać wyniki z pomiarów ciśnienia, masy ciała, saturacji, temperatury, 

lipidogramu, glukozy, INR

- do samodzielnie wpisanych wyników pomiarów może dopisać komentarz, dostępny lekarzowi 

prowadzącemu

Wyniki własnych badań dostępne są w menu: Badania-Najnowsze/Historia



Platforma Telemedyczna – Portal Pacjenta
Wpisywanie pomiaru innych parametrów: masa ciała



Platforma Telemedyczna – Portal Pacjenta
Wpisywanie pomiaru innych parametrów: ciśnienie



Platforma Telemedyczna
Wykres historii pomiarów

WYKRES HISTORII POMIARÓW

- Komentarz pacjenta

- Tabela z historią badań

- Wykres badania        

wybór fragmentu wykresu        

powiększenie wybranego wykresu badania 



Platforma Telemedyczna
Wykres historii pomiarów – ciśnienie i tętno



Platforma Telemedyczna
Wybór fragmentu wykresu - historia pomiaru ciśnienia i tętna



Powiększenie wybranego fragmentu wykresu -
- historia pomiaru ciśnienia i tętna



Platforma Telemedyczna
Wykres historii pomiarów - masa ciała



Platforma Telemedyczna
Wykres historii pomiarów – glukoza i dawkowanie insuliny



RYNKI

na których obecne są aparaty i platforma Pro-PLUS:

Istnieje możliwość dostosowania platformy do każdej wersji językowej.

• Australia
• Indonezja
• Bułgaria
• Rumunia
• Chorwacja
• Macedonia
• Szwecja
• Arabia Saudyjska



Dziękujemy

Pro-PLUS Sp. z o.o.
03-750 Warszawa

ul. Śnieżna 3

tel. (+48) 785-436-707
email: info@proplus.pl


