
 
 
 

 

  

 

                                                                                               

Kraków, 13 grudnia 2021 r. 

 
Testy aplikacji CarnaLife System w Medicover Polska przynoszą bardzo dobre 

rezultaty.  
 

W placówkach Medicover Polska trwają testy aplikacji CarnaLife System do zdalnego 
monitoringu zdrowia pacjenta. Oprogramowanie MedApp S.A. dba o przewlekle chorych z 
problemami diabetologicznymi i kardiologicznymi leczącymi się na co dzień w wybranych, 
warszawskich placówkach naszego Partnera.  
 
Testowe wdrożenie oprogramowania w Medicover polega na wykorzystaniu aplikacji CarnaLife 
System do zdalnego monitorowania pacjentów przewlekle chorych. Wybrani pacjenci, z dwóch 
grup diagnostycznych (diabetologii i kardiologii), otrzymali zestawy urządzeń, które zostały 
wybrane przez zespół medyczny Medicover (lekarzy specjalistów i pielęgniarkę koordynującą). 
Umożliwiło to zdalną diagnostykę w miejscu, w którym pacjenci aktualnie się znajdują. Cały 
proces polega na tym, że chorzy wyposażeni w urządzenia peryferyjne mogą w każdej chwili 
zarejestrować swoje dane diagnostyczne i przesłać je do placówki medycznej. Specjaliści w 
placówce mogą podjąć interwencję, jeśli jest to konieczne. Wszystkie wyniki są interpretowane 
przez algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu specjaliści otrzymują informację na temat 
zdarzeń odbiegających od normy. Pacjenci mają wygodę kontaktu z ze specjalistą, w każdej chwili 
mogą bezpiecznie skontaktować się z nim poprzez videokonsultację oraz otrzymać zalecenia 
dotyczące ich procesu diagnostycznego.  
 
Pierwsze wnioski, które udało się wyciągnąć to zdecydowanie poprawa komfortu pacjenta, 
automatyzacja procesów leczenia przekładająca się na efektywność pracy lekarzy i specjalistów, 
zmniejszenie liczby potencjalnych hospitalizacji przewlekle chorych, zmniejszenie liczby 
powikłań, wygoda dla lekarzy i pacjentów oraz skuteczniejsze leczenie. 
 
Zapraszamy do obejrzenia całego materiału:   
https://www.youtube.com/watch?v=RmvMqtkHnBk  
 

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie CarnaLife System w placówkach Medicover oraz testy: 

• Dr n. med. Piotr Soszynski Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Medycznego, Medicover 

• Lek. Med. Katarzyna Krysztopowicz-Sobura, Medicover  

• Michał Adamczyk Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, MedApp S.A.  

https://www.youtube.com/watch?v=RmvMqtkHnBk


 
 
 

 

  

Cieszymy się, że wspólnie z tak wyjątkowym partnerem jak Medicover, tworzymy przyszłość 
medycyny, a praktyczne zastosowanie naszej aplikacji do zdalnego monitoringu pacjentów, 
CarnaLife System spotkało się z uznaniem ekspertów, lekarzy oraz samych pacjentów. 
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MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, której innowacje rewolucjonizują sposób diagnostyki 

i leczenia pacjentów zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Firma oferuje unikalne rozwiązania 

softwarowe, wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny cyfrowej nowej generacji. Kluczowe produkty 

oferowane przez spółkę to: CarnaLife Holo, HoloComm, CarnaLife System i Cyfrowa Przychodnia. MedApp 

współpracuje z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny takimi jak między innymi Google, Microsoft, GE 

Healthcare czy Johnson & Johnson, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie 

i wizualizację dużych ilości danych. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach, dostępnych jest 

na stronach: www.medapp.pl oraz LinkedIn.  
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