Očakávané zmeny
v Ekosystéme zdravotníctva
vyvolané zdravotníckou globálnou
krízou po COVID19
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Globálne Hospodárstvo
Od chvíle, keď sa prvýkrát objavila hrozba COVID-19, ekonómovia diskutovali o tom, či bude šok pre globálne
hospodárstvo „dočasný“ alebo „trvalý“. Podľa optimistickejšieho „dočasného šoku“ vírus nakoniec prejde a
ekonomický život sa môže do značnej miery vrátiť k normálu.
Vďaka rozsiahlym programom fiškálnej a menovej expanzie v západných krajinách sa ekonomika dočasne
udrží nad vodou - vládne súvahy budú znášať náklady spojené s hospodárskou hibernáciou. Vládny dlh bude
následne oveľa vyšší. Ale neuveriteľne nízke náklady na prijaté pôžičky budú udržateľné. Niektoré
dlhodobejšie škody sú nevyhnutné (napr. Bankrot a dislokácia zamestnania).
Tri faktory však zvyšujú pravdepodobnosť trvalého šoku svetovej ekonomiky.
Po prvé, „vírusové hospodárstvo“ môže trvať omnoho dlhšie, ako si ľudia myslia, čím sa zvyšujú trvalé
náklady. Ani krajiny, ktoré tento vírus porazia (doma), sa nebudú môcť úplne vrátiť k normálu, kým to neurobí
aj zvyšok sveta. Pokiaľ nebudú hranice zatvorené, hrozí reinfekcia zo zahraničia. Kríza je v jadre globálna
zdravotná kríza. A ak sú ostatné krajiny stále v chaose, svetový dopyt zostane v depresii. Preto je
znepokojujúci globálny výhľad veľmi nerovnomerný bez ohľadu na individuálne úspechy krajín na boji proti
vírusu a zmiernenie jeho hospodárskych nákladov.

Globálne Hospodárstvo
Po druhé, rozvíjajúci sa svet vyzerá byť nemilosrdne zasiahnutý. Tieto ekonomiky sú globálne
významné v súčasnosti. Veľkým strachom je však to, že realita rozšírenej chudoby môže spôsobiť, že
vírus bude ťažké poraziť, a príliš ľahko môže premôcť už aj tak slabé systémy zdravotnej starostlivosti.
Horšie je, že tieto krajiny nemôžu reagovať masívnou fiškálnou a menovou expanziou na zmiernenie
hospodárskych škôd v dôsledku rôznych kombinácií vysokého dlhu, kolapsu dopytu po vývoze,
zraniteľných mien a spoliehania sa na vonkajšie financovanie. Namiesto toho hrozí, že povodeň kapitálu,
ktorý už uteká na rozvíjajúce sa trhy, veci zhorší.
Medzinárodný menový fond a Svetová banka musia zohrávať rozhodujúcu úlohu. To, či budú mať k
dispozícii všetky potrebné zdroje, nástroje a mandát, však nie je ani zďaleka zaručené. Finančná kríza v
rozvíjajúcom sa svete je jasnou možnosťou.

Globálne Hospodárstvo
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Nakoniec globalizácia bude pravdepodobne veľmi trpieť, aj keď sa úplne nerozpadne. Mnoho aspektov
je príliš hlboko zakorenených a obchodná logika je príliš silná na to, aby to znamenalo koniec samotnej
globalizácie.
Globalizácia však už pred krízou smerovala opačne a to sa posilní iba skúsenosťami s vírusmi. Podniky
prehodnotia dlhé a zložité dodávateľské reťazce, vlády sa budú cítiť nútené zabezpečiť domácu kapacitu
vo viacerých oblastiach, ktoré sa považujú za kritické pre národné záujmy, ochranári sa budú cítiť
splnomocnení a domáca politika bude vyžadovať viac prekážok pre schopnosť ľudí prekračovať hranice,
či už dočasne alebo trvalo. Domáce zdravotné systémy prejdú nevyhnutnými zmenami vyvolaných
zdravotnou globálnou krízou. Každá kríza je nečakaná rýchla zmena zaužívaných pravidiel čo posilní
nových a efektívnejších hráčov.

Zdravotnícky EKOSYSTEM a
očakávané zmeny

EKOsystém zdravotníctva
Pre minulé storočie bol zdravotnícky priemysel spojenectvom medzi veľkým farmaceutickým
priemyslom a celým spektrom lekárov, zdravotných sestier a vládou. Američania dnes minú na
zdravotnú starostlivosť v priemere 10 739 dolárov na osobu. Ak sa nič nezmení do roku 2027 spotrebuje
tento priemysel takmer 20% amerického HDP. V USA majú lekári strach zo zodpovednosti, že ročne
vynakladajú 210 miliárd dolárov na postupy, ktoré pacienti nepotrebujú.
V súčasnosti sme svedkami invázie technologických gigantov do ekosystému zdravotníctva.
V Januári 2019 Tim Cook (APPLE) povedal:
„Ak sa vzdialite do budúcnosti a pozriete sa späť:
Aký bol najväčší prínos spoločnosti APPLE pre ľudstvo?
Bude to ZDRAVIE!“

Zdravotníctvo u Digitálnych
jednorožcov

APPLE
Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Apple sa vrhla na trhu nositeľných a digitálnych údajov o zdraví, od Apple Watch
s elektrokardiogramom až po digitalizované zdravotné záznamy. Zdravie spotrebiteľa je rastúcim cieľom rozsiahlych
investícií spoločnosti Apple do výskumu a vývoja (teraz presahuje mesačný rozpočet v hodnote miliárd dolárov).
Spoločnosť Apple v súčasnosti sa zameriava na sofistikované senzory (schopné detegovať fibriláciu predsiení a nespočetné
množstvo ďalších zdravotných ukazovateľov) a tak sa púšťa do softvéru na analýzu týchto údajov.
S cieľom zlepšiť holistický život pacientov softvér spoločnosti umožňuje rýchlo využívať systémy strojového učenia v
plnom rozsahu, ktoré monitorujú náš život ako aj naše každodenné správanie a dokonca aj personalizované preventívne
poradenstvo založené na výskume digitálneho zdravia.
Treba spomenúť aj najnovšiu iniciatívu spoločnosti Apple zameranú na COVID so spoločnosťou Google, ktorá by mohla
implementovať rozsiahle sledovanie kontaktov prostredníctvom dobrovoľne zdieľaných hromadných spotrebiteľských
údajov, sledovania civilných pohybov a presných interakcií medzi sledovanými používateľmi a ich zdravotnými údajmi.
Vlády a zdravotnícke orgány na celom svete spolupracujú na hľadaní riešení pandémie COVID-19, na ochrane ľudí a na
opätovné fungovanie spoločnosti. Vývojári softvéru prispievajú tvorbou technických nástrojov, ktoré pomáhajú bojovať
proti vírusu a zachraňovať životy. V tomto duchu spolupráce spoločnosti Google a Apple oznamujú spoločné úsilie, aby
umožnili používanie technológie Bluetooth na pomoc vládam a zdravotníckym agentúram pri znižovaní šírenia vírusu,
pričom pri návrhu je najdôležitejšie súkromie a bezpečnosť používateľov.

APPLE - GOOGLE
Keďže COVID-19 sa môže prenášať v tesnej blízkosti postihnutých jednotlivcov, úradníci verejného
zdravotníctva označili sledovanie kontaktov za cenný nástroj, ktorý pomôže obmedziť jeho šírenie.
Niekoľko popredných orgánov verejného zdravotníctva, univerzity a mimovládne organizácie na celom
svete robia dôležitú prácu pri vývoji technológie sledovania kontaktov typu opt-in. Na podporu tejto
príčiny spoločnosť Apple a Google zavedú komplexné riešenie, ktoré bude obsahovať rozhrania
programovania aplikácií (API) a technológie na úrovni operačného systému, ktoré pomôžu pri
umožňovaní sledovania kontaktov. Vzhľadom na naliehavú potrebu je plánované implementovať toto
riešenie v dvoch krokoch pri zachovaní silnej ochrany súkromia používateľov.
Po prvé, v máji obe spoločnosti uvedú API, ktoré umožňujú interoperabilitu medzi zariadeniami Android
a iOS pomocou aplikácií úradov verejného zdravotníctva. Tieto oficiálne aplikácie budú pre používateľov
k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom ich príslušných obchodov s aplikáciami.

APPLE - GOOGLE
Po druhé, v nadchádzajúcich mesiacoch sa budú Apple a Google usilovať o to, aby umožnili širšiu
platformu na sledovanie kontaktov založenú na Bluetooth tým, že túto funkciu zabudujú do základných
platforiem. Toto je robustnejšie riešenie ako API a umožnilo by sa viac jednotlivcom zúčastniť sa, ak sa
rozhodnú prihlásiť, ako aj umožniť interakciu s širším ekosystémom aplikácií a vládnymi zdravotníckymi
orgánmi. Súkromie, transparentnosť a súhlas sú v tomto úsilí nanajvýš dôležité a tešíme sa, že túto
funkciu môžeme vybudovať v spolupráci so zainteresovanými stranami. Otvorene zverejníme informácie
o našej práci, aby ju mohli analyzovať ostatní.
Každý z nás v spoločnostiach Apple a Google verí, že nikdy nebol dôležitejší moment na spoluprácu pri
riešení jedného z najnaliehavejších problémov na svete. Úzkou spoluprácou a spoluprácou s vývojármi,
vládami a poskytovateľmi verejného zdravia dúfame, že využijeme technologickú silu a pomôžeme
krajinám na celom svete spomaliť šírenie COVID-19 a urýchliť návrat každodenného života.

GOOGLE HEALTH

Verím, že spoločnosť Google už je zdravotníckou
spoločnosťou. Bolo to v DNA spoločnosti od začiatku.
“
David Feinberg - Head of Google Health

GOOGLE / ALPHABET: Jeden z najväčších svetových investorov do digitálnych zdravotníckych zariadení,
spoločnosť Google / Alphabet aplikuje AI na všetko od detekcie chorôb po novú dátovú infraštruktúru a
tiež je výrazným investorom v oblasti zdravotného poistenia.
Spoločnosť Google, ktorá má vo svojom portfóliu 57 digitálnych zdravotníckych zariadení, investuje do
najsľubnejších hráčov v oblasti genomiky, klinického výskumu, infekčných chorôb, riadenia cukrovky,
degeneratívnych chorôb, ako je Parkinsonova choroba, a dokonca aj poistných výhod, čo signalizuje jej
ambície ako budúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Výskumná organizácia spoločnosti Alphabet, ktorá sa venuje prírodným vedám, má v súčasnosti
finančné prostriedky vo výške 1,8 miliárd dolárov po tom, čo jej posledné investície v januári 2019 boli
vo výške miliardy dolárov.
Program Google Health, ktorý sa za viac ako rok rozrástol na 500 zamestnancov, si upevňuje svoje
vedúce postavenie v domácnostiach, ako je Google Medical Brain (softvér na rozpoznávanie hlasu pre
lekárov) a divízia zdravia spoločnosti Deep Mind.

AMAZON
A pokiaľ ide o amazonskú stratégiu v oblasti zdravia, gigant elektronického obchodu ťahá za všetky nitky.
Od kúpi výpredajov lekární Pillpack v roku 2018 až po spustenie služby Amazon Care (zahŕňajúce návštevy
virtuálnych pacientov prostredníctvom telemedicíny) je spoločnosť Amazon pripravená narušiť všetko od
Ekosystému veľkej farmácie po správu lekárskych údajov.
Amazon vložením svojej hlasovej technológie a nástrojov AI medzi používateľmi a poskytovateľmi lekárskych služieb
minulý rok dokonca dosiahol zhodu HIPAA pre svojho virtuálneho asistenta Alexa.
A zatiaľ čo jej partnerstvo s britskou NHS by mohlo jedného dňa umožniť Amazonu Alexovi ponúkať spotrebiteľom
zdravotné poradenstvo, akvizícia spoločnosti PillPack (okrem iných iniciatív) Amazonom je na dobrej ceste predávať
lieky na predpis priamo podľa zdravotných plánov zamestnávateľov.
Pridajte k tomuto Amazon's Haven, spoločný podnik s J. P. Morganom a Berkshire Hathawayom, ktorý
zamestnancom poskytne zjednodušené lekárske plány.

AMAZON
Ekosystém spoločnosti poskytuje investovať množstvo peňazí a
preto si môže dovoliť uskutočňovať iniciatívy s nízkym ziskom.
Ako sa uvádza v oznámení o partnerstve Amazon-JPMBerkshire, spoločnosti chcú vybudovať nezávislú zdravotnícku
spoločnosť „bez stimulov a ziskovosti“.
Je to uskutočniteľné pre Amazon, ktorý môže zarobiť peniaze
rastom svojich hlavných podnikov, ako sú AWS a Prime, a
vstupovať do zdravotnej starostlivosti, ktorá je ochotná vyhnúť
sa zisku, pretože jeho ďalšie podniky budú hodnotnejšie.
Pre existujúcich zdravotných gigantov bude ťažké konkurovať
spoločnosti, ktorej stratégia nezávisí od dosiahnutia zisku v
zdravotníctve.
Amazon investuje svoje príjmy do budovania rozsiahlej
infraštruktúry v priestoroch logistických a dátových centier, čo
bude pri vstupe do zdravotnej starostlivosti významnou
výhodou.

AMAZON
V našom briefingu o výskume v oblasti zdravotnej starostlivosti 2025 sme sa opýtali, ktorý technický
gigant bude mať najväčší vplyv na zdravotnú starostlivosť. Už pred oznámením konkrétnych plánov sa
Amazon umiestnil na druhom mieste - hneď za spoločnosťou Google.
Keď sa však gigant elektronického obchodu presúva do sektoru zdravotníctva, vyvstáva mnoho otázok:
Aké stratégie plánuje spoločnosť použiť na vstup do nových cieľových vertikál, najmä tých, ktoré majú v
oblasti zavedené vedúce postavenie?
Ktoré spoločnosti sú najviac ohrozené vstupom Amazonu? Aké obchodné modely zastarajú, ak sa
spoločnosť Amazon rozhodne vstúpiť do EKOSYSTÉMU zdravotníctva?
Prepravia sa výhody Amazonu - ktoré dobre fungovali v oblastiach, ako je maloobchod - v rámci
zdravotnej starostlivosti, alebo je spoločnosť mimo svojho trhu?
Je načasovanie správne? Aké faktory dnes umožnia Amazonu uspieť v zdravotnej starostlivosti?

AMAZON
Keď Amazon vstupuje do zdravotnej starostlivosti po druhýkrát, prináša na stôl niekoľko nových silných stránok.
Jeho súčasný rozsah a dosah sú väčšie ako kedykoľvek predtým. Spoločnosť má priamu distribučnú výhodu pre viac
ako 300 miliónov aktívnych zákazníkov, 100 miliónov prvých členov a približne 5 miliónov predajcov na webe, čo
by sa mohlo ukázať ako užitočné, ak by niekedy vyvinula zdravotné riešenia pre malé podniky.
Tým, že sa spoločnosť Amazon spojila s JPMorgan a Berkshire Hathway, má teraz k dispozícii viac ako 1,2 milióna
zamestnancov - okrem iných faktorov rôznorodých v sociálno-ekonomickom postavení, geografii a veku -, aby
otestovali svoje výrobky skôr, ako ich uvedú na trh.
To by mohlo byť užitočné pri hľadaní riešení, ktoré fungujú tak pre špecifické prípady použitia (napr. Pri liečbe
chronických chorôb), ako aj pre požiadavky na populáciu (napr. Dodávka farmaceutických produktov).

AMAZON
Farmaceutický dodávateľský reťazec v USA je spletitý,
plný sprostredkovateľov a mätúcich obchodných
modelov. Napríklad viac ako tri subjekty sa podieľajú
na dodávaní lieku od výrobcu k pacientovi a každá
strana si na ceste vezme percento zisku.
Amazon má príležitosť zjednodušiť dodávateľský
reťazec a zlepšiť záležitosti týkajúce sa skúseností a
nákladov pre pacientov, platiteľov a výrobcov.
Spoločnosť
urobila
významný
pokrok
vo
farmaceutickom distribučnom priestore vďaka
akvizícii zásielkovej lekárne PillPack ~ 1 $. Týmto
nákupom spoločnosť Amazon získala výnosnú
obchodnú činnosť vo výške 100 miliónov dolárov,
vybudovanú lekárenskú ponuku a lekárenské licencie
vo všetkých 50 štátoch.

AMAZON
PillPack je vhodný pre Amazon. Spoločnosť je milovaná svojimi zákazníkmi a tvrdí, že NPS skóre je 80 v
porovnaní s priemerným farmaceutickým priemerom 26. Požiadavka zákazníka tiež pomohla spoločnosti
obnoviť partnerstvo s farmaceutickými výhodami obrovských expresných skriptov po vypadnutí verejnosti. V emaile svojim zákazníkom spoločnosť PillPack uviedla:
Koncom minulého týždňa dosiahli programy PillPack a Express Scripts dohodu, ktorá spoločnosti PillPack
umožní naďalej vám slúžiť ako zákazník služieb Express Scripts. To znamená, že vaše služby so službou PillPack
nebudú ovplyvnené - sme radi, že zostanete vašou lekárňou. PillPack - sme tu, aby sme vám pomohli zostať
zdraví. “
Platforma PillPack pre správu lekárskych predpisov známa ako pharmacyOS zdieľa podobnosti so službami
správy objednávok a plnenia objednávok spoločnosti Amazon Fulfillment by Amazon (FBA).
PillPack sa postará o výdaj liekov, monitorovanie a podporu prostredníctvom farmácieOS. Tieto služby tiež
ponúka platiteľom, výrobcom a novým spoločnostiam vo forme API na distribúciu lekární, do ktorých sa môžu
zapojiť. To by sa mohlo dobre integrovať do existujúceho modelu distribúcie Amazonu.

AMAZON
AWS A SPUSTENIE LABU
Amazon rozšíri svoju stopu v laboratóriách cez
AWS. Už ponúka niekoľko riešení AWS pre
farmaceutické a biotechnologické spoločnosti a
mohol by rozšíriť služby - najmä do laboratórií a
biotechnologických spoločností v skoršom štádiu.
Amazon umožnil malým spoločnostiam zadávať
veľké počiatočné náklady spojené s prevádzkou
dátových centier zadaním zákazky tým, že
spoločnostiam umožňuje prenajať si ich
používanie bez toho, aby museli platiť.
Amazon by mohol tieto náklady vziať na seba a
pôsobiť ako back-end laboratórium.

AMAZON
Amazon môže tiež priniesť zdravotnú starostlivosť do fyzického sveta a založiť vlastné kliniky. Spoločnosť
nedávno najala Martina Levina, bývalého lekára riaditeľa Iora Health v Seattli. Iora sa zameriava na
vytváranie kliník a služieb primárnej starostlivosti špeciálne pre príjemcov Medicare.
Rýchly spôsob, ako môže Amazon distribuovať kliniky, by bolo spolupracovať s Whole Foods, kde už má
maloobchodnú stopu.
Potenciál spoločnosti Amazon v oblasti zdravotnej starostlivosti už existuje a spôsobuje, že hráči vo
v EKOSYSTÉME musia prehodnotiť základné kompetencie.

Rast investícií do
telemedicíny

Rast investícií do e-health/tele-medecíny
Kým sa volatilný trh s akciami upokojil uprostred obáv COVIDu-19 sa financovanie začínajúcich
telemedicínskych spoločností zrýchlilo v Q1 tohto roku na 788 miliónov dolárov. To je viac ako
trojnásobok finančných prostriedkov získaných spoločnosťami telemedicíny v Q1 roku 2019, keďže trh
telemedicíny medziročne vzrástol o 258%.
Rastúca armáda začínajúcich zdravotníckych spoločností mení pomalý a reaktívny systém na
personalizovanú preventívnu medicínsku digitálnu silu.
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Predstavte si, že všetky vaše zdravotné parametre (krvné zloženie, teplota tela, srdcová frekvencia (HR),
dýchanie (brpm), kadencia chôdze, chemické zloženie stolice a moču boli monitorované senzormi na vašom
tele (a v ňom) doma ako aj v práci a počas spánku?

Tele-medicína- Telehealth
Telehealth je spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti na diaľku
pomocou telekomunikačných a informačných technológií. Zahŕňa to
použitie smartfónov, e-mailov, obojsmerných videokonferenčných hovorov
a iných bezdrôtových zariadení, ako sú nositeľné a Wi-Fi-pripojené bio
senzory alebo lekárske periférne zariadenia. Telehealth sa v posledných
rokoch rýchlo rozvinul. Technologický pokrok vrátane vysokorýchlostných
komunikačných sietí, vylepšeného pamäťového média, bezpečnosti,
vývoja aplikácií, mobilnej technológie, cloud computingu a digitalizácie
viedol k transformácii využívania telehealthu. Telehealth sa rýchlo stáva
kritickou súčasťou zdravotníctva, pretože umožňuje nemocniciam,
lekárom, platiteľom, skupinám zamestnávateľov znižovať náklady a
zároveň zvyšovať kvalitu starostlivosti.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
Arotel Medical Systems Ltd.
Spoločnosť Aerotel Medical Systems Ltd. bola založená v roku 1998 a má sídlo v izraelskom Holone. Poskytuje
kompletné riešenia pre aplikácie telemedicíny, telehealth a telecare. Spoločnosť poskytuje systémy na
monitorovanie pacientov pozostávajúce zo softvéru lekárskeho call centra a kompaktných, spoľahlivých,
transtelefonických a digitálnych monitorovacích zariadení, ktoré účinne prenášajú dôležité lekárske údaje alebo
údaje o životnom štýle cez telefónne, internetové alebo bezdrôtové siete. Spoločnosť poskytuje nákladovo
efektívne, vysoko kvalitné, užívateľsky príjemné, lekárske diagnostické systémy a zariadenia pre trhy domácej
starostlivosti, elektronického zdravotníctva a telemedicíny.
Spoločnosť poskytuje kompletný balík na správu chorôb vrátane zariadení určených pre rôzne aplikácie na
diaľkovú diagnostiku, pohotovostné služby, rehabilitáciu a monitorovanie, vrátane komplexných hardvérových a
softvérových platforiem, s telefónnymi a webovými softvérovými riešeniami. Spoločnosť poskytuje
predovšetkým svoje telehealth riešenia v európskom regióne vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska,
Talianska, Turecka a Španielska.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
AMD Global Telemedicine, Inc.
Spoločnosť bola založená v roku 1991 a sídli v Massachusetts v USA. AMD Global Telemedicine, Inc. sa zaoberá
poskytovaním klinického telemedicínskeho vybavenia a technológie na spojenie pacienta so vzdialeným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo špecialistom. Spoločnosť pomáha pri skúsenosti so stretnutím
pacientov s ENTIRE: vozíky / systémy, špecializované zdravotnícke pomôcky / vybavenie a softvér na správu
stretnutí.
Spoločnosť dodáva telemedicínsku technológiu na všetky kontinenty s viac ako 9 000 inštaláciami vo viac ako
98 krajinách, čím vytvára silnú geografickú prítomnosť v celej Severnej Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí,
Latinskej Amerike a na Strednom východe a v Afrike.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
Founded in 2010 and headquartered in California, U.S. Care Innovations, LLC, a wholly-owned subsidiary of
Intel Corporation, connects the care continuum to the home and makes it easier for patients and care
providers to interact and achieve better health at home. The company offers in-home management platform
applications for managing medical conditions and assisting elderly patients.
The company provides its products and solutions to the healthcare organizations across the U.S.
Spoločnosť bola založená v roku 2006 a má sídlo v Massachusetts v USA. American Well ponúka softvér, služby
a prístup k klinickým službám pre zdravotné plány, zdravotnícke systémy, zamestnávateľov, maklérov, vládu,
ošetrovateľské zariadenia a zdravie obyvateľstva. American Well je jedným z popredných poskytovateľov
telemedicínskych služieb v USA. Spoločnosť ponúka mobilnú a webovú službu, ktorá spája lekárov s pacientmi
pre živé vysielanie videa na požiadanie cez internet a zaisťuje všetku administratívu, bezpečnosť a vedenie
záznamov.
Aby sa posilnili jej schopnosti v oblasti akútnej starostlivosti a aby sa využil rastúci segment trhu poskytovateľov
služieb telehealthu, v apríli 2018 spoločnosť American Well uzavrela konečnú dohodu o kúpe nemocničnej
spoločnosti pre telehealth v Avizii.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
Spoločnosť bola založená v roku 1979 a má ústredie v North Kansas City, Missouri, USA. Cerner Corporation sa aktívne
podieľa na budovaní a poskytovaní inteligentných riešení a služieb pre zdravotnícky priemysel. Spoločnosť pôsobí v
štyroch obchodných segmentoch - Služby, Predaj systému, Podpora a údržba a Preplatené cestovné.
Spoločnosť poskytuje technológie, ktoré spájajú ľudí a systémy prostredníctvom širokého spektra služieb s 27 000
poskytovateľskými zariadeniami po celom svete na podporu klinických, finančných a prevádzkových potrieb
organizácií všetkých veľkostí. Vďaka silnej sieti svojich dcérskych spoločností a distribútorov má spoločnosť
geografické zastúpenie v Afrike, Ázii, Strednej Amerike, Európe, na Strednom východe, v Severnej Amerike, Oceánii a
Južnej Amerike.
Spoločnosť bola založená v roku 1984 a má sídlo v Kalifornii v USA. Spoločnosť Cisco Systems, Inc. vyvíja, vyrába a
predáva sieťový hardvér, telekomunikačné zariadenia a ďalšie špičkové technologické služby a produkty informačných
technológií založené na internetovom protokole (IP). Spoločnosť poskytuje riešenia v oblasti vzdelávania,
poisťovníctva, energetiky, výroby, finančných služieb, maloobchodu, vlády, zdravotníctva, športu a zábavy,
pohostinnosti a dopravy.
S veľkým počtom distribútorov a dcérskych spoločností sa geografická prítomnosť spoločnosti prejavuje v Severnej
Amerike, Európe, Afrike, Ázii a Tichomorí, Veľkej Číne, Latinskej Amerike a na Strednom východe.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
Spoločnosť bola založená v roku 1999 a sídli vo Wisconsine v USA. Honeywell Life Care Solutions vyvíja a dodáva
digitálne zdravotnícke technológie pre systémy zdravotnej starostlivosti, platiteľov, zamestnávateľov, agentúry
domáceho zdravia a jednotlivcov na zlepšenie kvality a nákladovej efektívnosti starostlivosti. Spoločnosť ponúka
riešenia pre vzdialené monitorovanie pacientov od telehealthu po telecare, vrátane monitorovacích služieb, aplikácií
pre správu vzdialených pacientov, podpory rozhodovania a riadenia chorôb založených na dôkazoch.
Medtronic PLC je popredný poskytovateľ zdravotníckych technológií, služieb a riešení. Spoločnosť patrí medzi
najväčšie svetové spoločnosti zaoberajúce sa vývojom zdravotníckych zariadení a jej primárnymi produktmi sú
poruchy srdcového rytmu, kardiovaskulárne ochorenia, pokroková a všeobecná chirurgická starostlivosť, riešenia
dýchacích ciest a monitorovania, neurologické poruchy, stavy chrbtice a muskuloskeletálna trauma, urologické a
tráviace úrazy porúch a uší, nosa, krku a cukrovky. V auguste 2013 Medtronic pridal do svojho portfólia telehealth
služby akvizíciou telehealth firmy Cardiocom.
S veľkým počtom distribútorov má spoločnosť svoju geografickú prítomnosť v Severnej Amerike, Európe, Ázii a
Tichomorí, Latinskej Amerike a na Strednom východe a v Afrike, kde poskytuje služby lekárom, nemocniciam a
pacientom v približne 160 krajinách.

Tu je 10 najlepších spoločností pôsobiacich v Telehealth
Spoločnosť bola založená v roku 1891 a má sídlo v Amsterdame v Holandsku; Koninklijke Philips N.V. pôsobí na celom svete ako
zdravotnícka spoločnosť. Spoločnosť má päť obchodných segmentov, a to Osobné zdravie, Osvetlenie, Diagnostika a liečba, Pripojená
starostlivosť a zdravotná informatika a HealthTech Iné. Spoločnosť integruje, zhromažďuje, kombinuje a dodáva kvalitné údaje pre
praktické informácie prostredníctvom divízie Connected Care & Health Informations, ktorá pomáha zlepšovať prístup ku kvalitnej
starostlivosti.
S viac ako 50 dcérskymi spoločnosťami a silnou distribučnou sieťou má spoločnosť svoje zastúpenie po celom svete vrátane USA, Číny,
Nemecka, Japonska, Francúzska, Indie, Holandska a ďalších.
Spoločnosť bola založená v roku 1990 a sídli v Kalifornii v USA. Spoločnosť Polycom, Inc. (teraz súčasťou Plantronics, Inc.) ponúka
riešenia na správu videa, hlasu a obsahu a zdieľanie obsahu, ako sú aplikácie pre mobilné zariadenia, spolupráca s videom
prostredníctvom prehliadača, služby dodávané v cloude, systémy konferenčných miestností, riešenia domácej / pracovnej kancelárie a
telepresencia. Spoločnosť a jej globálny partnerský ekosystém poskytujú flexibilné riešenia spolupráce pre akékoľvek prostredie, ktoré
poskytuje najlepšie užívateľské skúsenosti, podnikové riešenia, najširšiu integráciu viacerých dodávateľov a výber zákazníka.
V marci 2018 spoločnosť Polycom, Inc. kúpila spoločnosť Plantronics, Inc. Táto akvizícia pomôže spoločnosti Plantronics, Inc. posilniť
svoje portfólio telehealth a rozšíriť svoju geografickú stopu. Geografická prítomnosť spoločnosti sa prejavuje v Severnej Amerike, Ázii
a Tichomorí, Európe a na Strednom východe av Karibiku a Latinskej Amerike.

Záver
§ „Vírusové hospodárstvo“ môže trvať omnoho dlhšie, ako si ľudia myslia
§ Kríza je v jadre globálna zdravotná kríza a tá má za následok ako každá kríza zmenu doterajších
podmienok
§ Zmeny v EKOSYSTÉME zdravotníctva už nastávajú a menia doterajšie neefektívne postupy
§ Nárast trhu tele-medicíny o 258% na takmer 800 mil USD
§ Najväčšie globálne Digitálne jednorožce ako APPLE, GOOGLE a AMAZON sa menia na poskytovateľov
zdravotníckych služieb
§ Vzniká preventívna medicínska sila prostredníctvo zberu veľkých údajov a ich algoritmov
§ Najväčší maloobchodný predajca v USA mení dodávateľský reťazec v zdravotníctve
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