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Analogie z jiného oboru

Dodáváme nástroje, které 
informují lékaře a pomáhají 
činit správná rozhodnutí.

Zdroje informací pro pilota

Pilot čerpá informace a na 
základě nich činí rozhodnutí. 
Odpovědnost za svá 
rozhodnutí nese pilot.
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Nadstavbové moduly AIS

• ePreskripce
• Personalizovaná farmakoterapie (MwPharm)

• Telemedicínský modul InspectLife



Elektronický předpis



eHealth
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Účel systému MWPharm

MwPharm je klinický farmakokinetický program sloužící především ke stanovení 
správného dávkovacího režimu léků u pacienta

Cílem programu je:

• Zlepšit kvalitu předepisování léčiv

• Předcházet intoxikaci pacientů

• Předcházet poddávkování pacientů

• Redukovat počet měření koncentrace léčiv v plasmě

• Zkrátit dobu hospitalizací

• Usnadnit komunikaci mezi lékaři

• Přehled dostupných alternativ léčiv a jejich cen

• Úspora nákladů pro zdravotní pojišťovnu na základě zkvalitnění léčby pacienta



Co je InspectLife?

• InspectLife – komplexní informační řešení telemedicíny 
na webovém rozhraní

• Služby dozoru a asistivní domácí služby

• InspectLife je flexibilní, škálovatelný a plně 
přizpůsobitelný systém

• Certifikován jako zařízení lékařské třídy I (CE)

Telemedicína

Asistenční 
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Asistivní
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Modul Telemedicína

Služby InspectLife

Pacienti a zákazníciTelemonitoring tlaku krve

Telemonitoring EKG

Telemonitoring tělesné váhy

Telekonzultace

A další

Doktoři 
a zdravotní pracovníci

Členové rodiny

Dohled pro diabetiky

Telemonitoring glykémie



Modul Telemedicína



InspectLife Telekonzultace



Děkuji za pozornost.

Mediware, a.s.

„Kde technologie pomáhají lidem“

www.mediware.cz


