
 

  

 

Komunikat prasowy  

Kraków, 28 lutego 2022 r. 

MedApp w programie startupowym OVHcloud 

MedApp, innowacyjna spółka z branży medtech (SaMD - software as a medical device), notowana w 

Warszawie i Frankfurcie, przystąpiła do programu OVHcloud, największego europejskiego dostawcy 

chmury, wspierającego firmy startujące oraz scale-up. 

- Klienci korzystający z rozwiązań MedApp coraz częściej zainteresowani są chmurą jako miejscem 

efektywnego i bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych medycznych. Taką możliwość 

również zapewniamy. Dlatego podejmujemy także współpracę z jednym z najbardziej zaufanych 

dostawców rozwiązań chmurowych, jakim jest OVHcloud  posiadający lokalne centrum danych w 

Warszawie. Jesteśmy przekonani, że upowszechnianie chmury będzie wspierało skalowalność i rozwój 

naszego biznesu – podkreśla Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

Program OVHcloud dla startupów jest prowadzony na całym świecie, a dotychczas wzięło w nim udział 

ponad 2.500 start-upów i scale-upów. Program realizuje koncepcję chmury SMART (Simple to use – prosta 

w użyciu, Multi-local – multilokalna, Accessible - dostępna, Reversible - odwracalna i Transparent - 

przejrzysta) oraz zapewnia uczestnikom szereg benefitów.  

– Cieszymy się, że nasz program dostosowany jest do potrzeb spółek tak prężnie się rozwijających, jak 

MedApp. Tym bardziej, że w sektorze ochrony zdrowia zaufanie do dostawcy chmury, który przechowuje 

dane wrażliwe, nabiera szczególnego znaczenia – podkreśliła Natalia Świrska, Startup Program Manager 

CEE w OVHcloud. – Ponadto nasza współpraca świetnie odzwierciedla elastyczność programu: za każdym 

razem dostosowujemy ofertę do potrzeb pracujących z nami firm.  

W ramach programu MedApp zyskuje ze strony OVHcloud dofinansowanie w postaci dostępu do zasobów 

chmurowych oraz mentoring i wsparcie w międzynarodowym rozwoju biznesu. Wsparcie OVHcloud 

będzie wykorzystywane przez MedApp w rozwoju obecnych sztandarowych produktów - CarnaLife Holo 

oraz CarnaLife System. Są to rozwiązania technologiczne MedApp, które wspomagają diagnostykę 

obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji, a produkty te rozwijane są w oparciu o mieszaną 

rzeczywistość, sztuczną inteligencję i analizę big data. 

– Jesteśmy dumni mogąc współpracować z tak innowacyjnymi firmami jak MedApp – komentuje Robert 

Paszkiewicz, VP, Central Eastern Europe w OVHcloud. – Chmura pozwala rozwijać sektor ochrony zdrowia. 

Korzystamy z teleporad, e-recept czy e-skierowań. MedApp udowadnia, że 

nowoczesne 

 



 

  

 

 technologie pozwalają także rozwijać diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji. W 

efekcie katalog usług online dla pacjentów stale się powiększa, ułatwiając dostęp do lekarzy i diagnostyki, 

ale także powodując wzrost ilości danych medycznych, które wymagają bezpiecznego przechowywania i 

przetwarzania.  Przy tworzeniu rozwiązań e-health warto pamiętać nie tylko o użyteczności i 

innowacyjności takich rozwiązań, ale także o wyborze zaufanego dostawcy chmury, który potrafi poprzez 

m.in. certyfikacje i audyty, zagwarantować właściwą ochronę danych.  

 

 

 

Kontakt dla mediów  

Adrian Boczkowski 
P&L Investor Relations 
a.boczkowski@pandl.pl 
+48 506 324 456 
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O firmie OVHcloud  

OVHcloud jest globalnym i wiodącym w Europie dostawcą chmury, zarządzającym 400 000 serwerów w 33 własnych centrach danych na  

czterech kontynentach. Od dwudziestu lat Grupa stosuje zintegrowany model, który zapewnia jej pełną kontrolę nad łańcuchem 

wartości: począwszy od projektowania własnych serwerów, poprzez zarządzanie należącymi do niej centrami danych, po budowanie 

i utrzymywanie własnej globalnej sieci światłowodowej. To unikatowe podejście umożliwia OVHcloud wspieranie, w sposób niezależny, 

potrzeb 1,6 miliona klientów z ponad 140 krajów. OVHcloud oferuje klientom rozwiązania najnowszej generacji, łączące wysoką 

wydajność, przewidywalną cenę i pełną kontrolę nad danymi, wspierając w ten sposób ich nieograniczony rozwój.  

Kontakt dla mediów:  

Joanna Parasiewicz      

OVHcloud Communication & Marketing Manager     

joanna.parasiewicz@ovhcloud.com      

+48 606 133 954      

Łukasz Cichy      

FleishmanHillard      

lukasz.cichy@fleishmaneurope.com  

+48 603 335 523      
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MedApp to giełdowa spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki 

obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej 

rzeczywistości i obrazowania 3D.  Kluczowe produkty, skalowalne globalnie, to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm i 

Cyfrowa Przychodnia. Spółkę wspiera Rada Naukowa, składająca się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych. 

MedApp współpracuje również z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Google, Microsoft, GE 

Healthcare, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.  

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych 

zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy 

hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym 

hologramem. CarnaLife Holo obecne jest w 21 ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, zostało wykorzystane w blisko 200 

procedurach medycznych różnych specjalizacji. 

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie 

stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 

zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. System 

został wdrożony w 23 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana 

bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych. 

HoloComm jest rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów i danych przy użyciu okularów Microsoft 

HoloLens 2.  Oprogramowanie znajduje zastosowanie w przemyśle, medycynie i edukacji.  

Spółka dynamicznie rozwija działalności biznesową, notując w okresie trzech kwartałów 2021 roku wielokrotnie wyższe rezultaty 

w ujęciu rok do roku. Akcje MedApp S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt. Więcej 

informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach dostępnych jest na www.medapp.pl oraz LinkedIn. 

Zachęcamy również do obejrzenia nagrań wideo: 

- webinar z CEO Krzysztofem Mędralą – GPW Innovation Day 2021 

- Operacja Hologram / „W głowie się nie mieści by Chajzer&Kawęcki” 

 

https://medapp.pl/
https://www.linkedin.com/company/medappsa
https://youtu.be/6wEqdR0Tl6o
https://youtu.be/YuaFWG1MY_k

