
 
 Obserwowany w ostatnich latach postęp technologii informacyjnej i wszechobecność systemów teleinformatycznych przekłada się na poprawę jakości 

świadczonych usług i sprawność funkcjonowania placówek medycznych. Telemedycyna staje się odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka, który ceni 
swój czas i wygodę. Celem pracy było stworzenie systemu telemedycznego, wspomagającego pracę centrum medycznego. W efekcie pacjent może zaoszczędzić 
czas, oraz otrzymać wygodne narzędzie do kontrolowania  spraw zdrowotnych. Z drugiej strony lekarz może w dowolnej chwili, niemal z każdego miejsca przejrzeć 
wyniki pacjenta, umówić go na wizytę, czy przyznać rabat na badanie. System składa się z aplikacji mobilnej, komunikującej się z urządzeniem ubieralnym i 
wysyłającej dane do serwera. Dane z urządzenia ubieralnego pozyskiwane są za pomocą aplikacji obsługującej jego sensorykę. Aplikacja mobilna posiada funkcję 
powiadamiania użytkownika o dostępnych ofertach, spotkaniach, oraz ręcznego wprowadzania danych dotyczących zdrowia. Za pomocą aplikacji internetowej 
możliwe jest zarządzanie danymi pacjenta. W ramach wykonanej pracy powstał system, którego funkcjonalność może zostać użyta do usprawnienia pracy 
placówek medycznych. Krótkie testy i opinie lekarzy pokazały jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. 

 

 

        
       Rysunek 1 Aplikacja internetowa pracownika medycznego 
 

Wartością dodaną omawianej platformy jest możliwość przesyłania ofert 
marketingowych, oraz panel I.C.E. umożliwiający wezwanie pomocy.  Strukturę  
całego systemu  można sprowadzić do urządzenia ubieralnego, mobilnego, serwera 
danych oraz komputera klasy PC. 

               
              Rysunek 2 Struktura techniczna opracowanego systemu 
 
Opisywany system za pomocą urządzenia ubieralnego umożliwia przeprowadzenie 

prostego badania pulsu, temperatury oraz akwizycję pozyskanych wyników. 

Aplikacja pozwala również na ręczne wprowadzenie dowolnych innych danych 

biometrycznych takich jak poziom cukru, ciśnienie i tym podobnych. 

 

                            
Rysunek 3 Interfejs aplikacji mobilnej dla  pacjenta                                                                                                                                 Rysunek 4 Powiadomienie systemu 

Emedicus 

 

    

 
 

                Urządzenie 
Lp. 

KTA – 168 
[Bpm] 

 Moto 360 2nd gen. 
[Bpm] 

1 89 90 
2 92 91 
3 85 83 
4 82 83 
5 84 86 

Tabela 1 Porównanie wyników pulsu z urządzeń pomiarowych 

                    Urządzenie 
Lp. 

MT 16222 
[°C] 

 Moto 360 2nd gen. 
[°C] 

1 36.6 33.5 
2  36.7 33.6 
3  36.7 33.5 
4  36.7 33.8 
5  36.7 33.8 

Tabela 2 Porównanie wyników temperatury z urządzeń pomiarowych 
  

Utworzony system testowało pięć osób (w tym dwie pochodzące ze środowiska lekarskiego) pod kątem stabilności, oraz wrażeń wizualnych. W miarę rozwoju 
systemu, przedstawiały one swoje sugestie i uwagi dotyczące aplikacji. Większość tych uwag dotyczyła interfejsu graficznego użytkownika. Pozwoliło to stworzyć 
finalnie przejrzyste i intuicyjne aplikacje.  Zaraz obok interfejsu, zgłaszano uwagi dotyczące logiki aplikacji. Znaleziono i skorygowano wiele błędów. Walidując system 
nie wystąpiły żadne problemy związane z komunikacją z serwerem, ani zegarkiem. Całość pracowała stabilnie bez jakichkolwiek przerw w dostępności usług. W 
pojawiła się konkluzja, iż pewne aspekty działania systemu mogły zostać rozwiązane inaczej co pozostawia perspektywy dalszego rozwoju aplikacji. 
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