Studiu de caz
Digital Accelerator

AMA susține G’sundregion în demersul de digitalizare
a serviciilor de asistență medicală în zonele rurale
Provocarea
G’sundregion este o rețea interdisciplinară de medici din regiunea Alb-Donau și
din zona orașului Ulm din Germania care își propune să îmbunătățească serviciile
de asistență medicală în zonele izolate. Aceste zone se confruntă cu o îmbătrânire
progresivă a populației și cu lipsa accesului la serviciile de asistență medicală
pe plan local. În mod ideal, locuitorii din zonele rurale ar trebui să aibă acces
convenabil, fiabil și rapid la servicii de medicină primară, stomatologie, asistență
de urgență sau alte servicii din domeniul sănătății publice.
G’sundregion utilizează tehnologii inovatoare, cum ar fi soluția AMA XpertEye,
pentru a răspunde nevoilor presante ale locuitorilor din zonele rurale.

Soluția propusă
Soluția de asistență la distanță de la AMA se bazează pe o tehnologie audiovizuală
securizată pentru a pune în legătură furnizorii de servicii medicale cu experți aflați
la distanță, în vederea optimizării comunicării în rândul personalului medico-sanitar.
De exemplu, un profesionist în domeniul sănătății, echipat cu ochelari inteligenți,
beneficiază de îndrumare în timp real din partea unui medic aflat la distanță, putând
astfel să execute cu mâinile libere intervenții medicale precise. De la biroul său,
medicul aflat la distanță este prezent în mod virtual la fața locului și ajută specialiștii
de pe teren să îmbunătățească asistența în ambulatoriu acordată pacienților din
zonele rurale și/sau imobilizați.

Beneficii
Utilizând XpertEye, specialiștii din domeniul sănătății se pot consulta cu alți
specialiști în timp ce tratează pacienții. Soluția XpertEye combină expertiza
personalului medico-sanitar și a medicilor aflați la distanță și permite G’sundregion
să optimizeze tratamentul acordat pacienților care suferă de boli cronice.
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G’sundregion consideră că asistența la distanță reprezintă soluția cheie pentru a
rezolva problemele legate de accesul la servicii de asistență medicală și pentru a
îmbunătăți calitatea acestora, precum și bunăstarea generală a pacienților. Scopul
nostru este să utilizăm soluția de la AMA pe scară largă în cadrul rețelei pentru ca
toată lumea să beneficieze de această tehnologie care economisește timp și să
oferim pacienților servicii de asistență medicală de înaltă calitate.”
Dr. Andreas Rost, medic generalist și administrator al G’sundregion Management GmbH
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