Rusza „SYGMO for COVID-19” - nowa polska platforma telemedyczna
dla przedsiębiorstw i instytucji

Eksperci Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie we współpracy z firmą Grupa
casusBTL opracowali aplikację zintegrowaną z innowacyjnym systemem telemedycznym do
analizy objawów zakażenia koronawirusem. W oparciu o tę platformę podmioty mogą już
świadczyć kompleksowe usługi telemedyczne. Dostępne na rynku polskie rozwiązanie ma
zapobiegać zakażeniom w miejscu pracy, a przez to przyczyniać się do redukcji absencji
i optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Zdaniem
ekspertów poprawi to bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i ich bliskich.

Kosztowne problemy
Nawet jeden zakażony COVID-19 pracownik może szybko zarazić innych członków personelu
i przez to spowodować znaczące braki kadrowe, zachwianie płynności produkcji lub
świadczenia usług, a tym samym – paraliż całej firmy. Jego skutki finansowe mogą być
poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego polskie firmy wdrażają
wszelkie dostępne rozwiązania nakierowane na walkę z koronawirusem.
– Z transmisją COVID-19 w zakładach pracy przedsiębiorcy w Polsce próbują walczyć przede
wszystkim za pomocą wypracowanych procedur bezpieczeństwa, takich jak częsta
dezynfekcja, noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu pomiędzy
pracownikami. Niestety, nie mają wpływu na moment, w którym osoba zarażona pojawia się
w pracy. W podmiotach medycznych ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana.
Z problemem zmierzył się Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, tworząc
oprogramowanie MKS „COVID-19” i zapraszając naszą firmę do współpracy w zakresie rozwoju
i komercjalizacji projektu. Tak rozpoczął się kilkumiesięczny proces tworzenia platformy
telemedycznej „SYGMO for COVID-19” – mówi Adrian Szulczyński, prezes Zarządu Grupy
casusBTL.
Polskie kompleksowe rozwiązanie
„SYGMO for COVID-19” to zintegrowany system działający w oparciu o: aplikację
z ankietą samokontroli, dostępną z poziomu telefonów lub komputerów pracowników,
platformę telemedyczną wspierającą analizę występowania symptomów choroby zakaźnej
(w tym COVID-19) oraz zespół lekarzy specjalistów medycyny zakaźnej, oceniających ryzyko
zakażenia i pełniących rolę konsultantów.
– W Wojskowym Instytucie Medycznym już w pierwszych dniach pandemii COVID-19
uświadomiliśmy sobie, że podstawowym warunkiem bezpieczeństwa epidemiologicznego
szpitala i utrzymania płynności jego działalności jest trafne i szybkie zidentyfikowanie osób
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podejrzanych o zakażenie koronawirusem – mówi płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik
Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i
dodaje: – Prototypowa aplikacja powstała w kilka tygodni. Do dziś korzysta z niej blisko 2 tys.
osób, a liczba przesłanych raportów telemedycznych przekroczyła 110 tys. Na podstawie
analizy ankiety pracownicy centrum monitorującego interweniowali już ponad 100 razy. Czy
było warto realizować ten projekt? Nie ma wątpliwości.
– Zastosowane w „SYGMO for COVID-19” algorytmy wspierające analizę danych podlegają
stałej weryfikacji i doskonaleniu w oparciu o: najnowsze wyniki badań naukowych, wytyczne
postępowania, obowiązujące przepisy oraz opinie ekspertów. To pozwala stale rozwijać
i skalować opracowane rozwiązanie. Co istotne, platforma może być zaimplementowana
i docelowo integrowana z istniejącymi systemami, na przykład kadrowymi. Nie bez znaczenia
był dla nas aspekt bezpieczeństwa, dlatego raz wprowadzone w centrum monitorowania dane
nie opuszczają go – mówi płk dr inż. Piotr Murawski, Szef Oddziału Teleinformatyki
Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik zespołu odpowiedzialnego za opracowanie
technologii rozwiązania.
Pierwsze wdrożenia
Potencjał nowej platformy telemedycznej „SYGMO for COVID-19” wykorzystuje już Centrum
Nowoczesnej Medycyny Enterna Medica, które w oparciu o własne Centrum Telemedycyny
i Telemonitoringu wprowadziło na rynek abonamentową usługę wsparcia przedsiębiorstw
i instytucji w zminimalizowaniu ryzyka rozprzestrzenienia się chorób wirusowych w zakładach
pracy. Przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna może wykupić określoną liczbę
abonamentów usługi medycznej „SYGMO for COVID-19” dla swoich pracowników. Personel
otrzymuje instrukcje do instalacji aplikacji wraz z unikalnymi danymi do logowania.
Jak zaznaczają przedstawiciele Enterna Medica, w realiach ograniczonego dostępu do
konsultacji w stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia rozwiązania z zakresu telemedycyny
ułatwiają uzyskanie porady i kontakt z lekarzem. Zapotrzebowania na zdalne teleporady
w skali masowej nie przewidziały ani państwowe systemy opieki zdrowotnej, ani sieciowe
spółki prywatne, dlatego innowacyjne rozwiązania telemedyczne są dziś zdaniem
przedsiębiorców chętnie implementowane na rynku.
– System ochrony przed transmisją koronawirusa działa w oparciu o codzienny wywiad
epidemiologiczny z pracownikami, jego weryfikację przez konsultantów-lekarzy oraz schemat
zaleceń w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów. W razie podejrzenia infekcji
COVID-19 pracownik zostanie skierowany na konsultacje z lekarzem specjalistą medycyny
rodzinnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Aplikację wyróżnia szeroki zakres
analizowanych danych, w tym potencjalnych symptomów infekcji. To ważne, ponieważ sama
wartość temperatury ciała nie jest miarodajna dla oceny ryzyka zakażenia. Aby właściwie
ocenić potencjalne zagrożenie, trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej zmiennych. Jeśli
wskazania algorytmu analizującego wiele czynników dodatkowo weryfikuje wykwalifikowany
medycznie konsultant, poziom bezpieczeństwa dodatkowo wzrasta – wyjaśnia prof. dr hab. n.
med. Zbigniew Kalarus, Członek Zarządu Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny.
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– W niezwykle trudnym czasie pandemii COVID-19 chcieliśmy dać przedsiębiorcom
i instytucjom narzędzie pozwalające im skutecznie chronić zdrowie pracowników oraz
strategiczne zasoby firmy. Większe poczucie bezpieczeństwa personelu przekłada się
bezpośrednio na kondycję przedsiębiorstwa, także finansową. W okresie pandemii i
spodziewanej recesji właściciele firm liczą co prawda każdą złotówkę, jednak z naszych
obserwacji wynika, że nie są skłonni do oszczędności na zdrowiu personelu. Słusznie wierzą, że
dobra kondycja pracowników to większa płynność pracy i środków finansowych, dlatego
poszukują skutecznych i kompleksowych rozwiązań, które pomogą im ochronić przed skutkami
epidemii personel i całe przedsiębiorstwo – dodaje Adrian Szulczyński.
Holistyczna strategia ochrony
Jak podkreślają twórcy rozwiązania, zaletą usługi oferowanej w oparciu o „SYGMO for COVID19” jest holistyczne podejście do problemu ochrony przed chorobami zakaźnymi.
Kwestionariusz, poza pytaniami o typowe dolegliwości i objawy, zawiera dodatkowo pytania
epidemiologiczne, które umożliwiają wczesną identyfikację osób zakażonych. Choć przebieg
infekcji SARS-CoV-2 może być bezobjawowy, to dane medyczne jednoznacznie wskazują, że
liczba wirionów (cząstek wirusa) w materiale z nosogardła jest zdecydowanie większa
u chorych objawowych, a ich propagacja (namnażanie się) jest największa w ciągu pierwszych
pięciu dni od pojawienia się objawów. Choć obecnie brak całkowicie pewnych metod
służących zapobieganiu szerzenia się epidemii, zdaniem ekspertów polskie rozwiązanie
umożliwia systematyczne podejście do problemu. W opinii klinicystów to kluczowe dla
skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji.
– Popularne w przedsiębiorstwach abonamenty medyczne oferowane pracownikom w formie
tak zwanych benefitów nie uwzględniały wydarzenia takiego jak epidemia i konieczności
istnienia kompleksowego systemu opartego na: wywiadzie, weryfikacji, specjalistycznej
konsultacji i profesjonalnych zaleceniach lekarskich dla ochrony przed rozprzestrzenianiem się
chorób zakaźnych. Tymczasem podobne rozwiązanie jest niezbędne i to zarówno ze względu
na prognozy dotyczące COVID-19, który może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia
publicznego jeszcze przez wiele miesięcy, jak i na inne, potencjalnie nie mniej groźne infekcje
wirusowe – podkreśla dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant medyczny projektu „SYGMO for COVID-19”.
Więcej informacji o rozwiązaniu jest dostępnych na stronie:
http://enterna-medica.pl/uslugi_medyczne/sygmo
Materiały graficzne i zdjęcia ekspertów są dostępne pod linkiem:
http://enterna-medica.pl/dla_mediow
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