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Kompas
nowoczesnej
medycyny
wskazuje na IT
W dzisiejszych czasach rozwiązania z zakresu digital health coraz bardziej wspierają proces
leczenia, podnoszą jakość życia pacjentów oraz pomagają przełamać rozmaite bariery i ograniczenia, zwiększając dostęp do opieki medycznej. Rok 2020 to dobry moment, by podsumować
prawie 20 lat działań w zakresie e-zdrowia i jednocześnie przyjrzeć się nowym wyzwaniom
stojącym przed nami – również tym najświeższym, wywołanym przez pandemię COVID-19.
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport Digital Health1, przygotowany przez Fundację
Startup Poland i Roche. Dokument został opracowany na podstawie dogłębnej analizy d
 anych
zebranych od działających w Polsce innowacyjnych startupów i ma na celu przybliżenie obecnego stanu rynku firm high-tech w obszarze medycyny. Pozwala na zrozumienie aktualnego otoczenia, barier i szans na funkcjonowanie firm digital health. Jednocześnie jak kompas
wskazuje kierunek, w jakim mogą się rozwijać rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów
i lekarzy. Zarysowuje różne perspektywy digitalizacji systemu ochrony zdrowia – od technologii,
przez bariery wejścia, po potencjalne szanse i korzyści. Ma na celu wyjaśnić, jak dzięki wykorzystaniu technologii usprawnieniu ulega każda gałąź ochrony zdrowia. A trudno wyobrazić sobie
przyszłość nowoczesnej opieki zdrowotnej bez IT.
Szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji terapeutycznych na podstawie informacji
z ogromnych zbiorów danych, monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu pacjenta, kontrola
przestrzegania przez niego schematu leczenia, uregulowane i odpowiedzialne współdzielenie
danych z autoryzowanymi podmiotami, wykorzystywanie biomarkerów, platform, telenarzędzi
– to tylko ułamek możliwości, jakie digital health może wnieść do ochrony zdrowia. Perspektywiczne rynki o ogromnym kapitale zasobów eksperckich w obszarze technologii, takie jak
na przykład Polska, nie mogą przejść obojętnie obok szansy, jaką daje rozwój w kierunku digital
health. Dlatego też poprzez anglojęzyczną wersję raportu chcemy zwiększyć zainteresowanie
rozwojem technologii medycznych również w całym regionie, co pozwoli połączyć inwestorów
z talentami i innowacyjną myślą nie tylko z Polski, lecz także z innych krajów.
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Niniejszy raport kierujemy do jak najszerszego grona uczestników ekosystemu ochrony zdrowia,
wierząc, że może stać się on przyczynkiem do dialogu i owocnej współpracy. Mamy nadzieję,
że poprzez zawarte w nim analizy i płynące z nich wnioski uda się zachęcić firmy technologiczne,
inwestorów oraz przedstawicieli nauki do poszukiwania partnerstw naukowo-technologicznych
w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań z dziedziny digital health. Chcielibyśmy zwrócić uwagę inwestorów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, na tę tematykę i tym samym zachęcić
do finansowania tego typu rozwiązań. Liczymy również na dyskusję mającą na celu zidentyfikowanie głównych barier na drodze rozwoju, wypracowanie rekomendacji dotyczących ich zniesienia
oraz sposobów dalszego pobudzenia rynku digital health, z korzyścią dla pacjentów.
Jako Roche, w ramach naszego Globalnego Centrum Rozwiązań IT z siedzibą w Warszawie oraz
oddziałami w Kanadzie i Malezji, realizujemy szeroki wachlarz międzynarodowych projektów.
Współtworzymy rozwiązania informatyczne, z których pacjenci i lekarze na całym świecie korzystają każdego dnia. Współpracujemy zarówno z uczelniami i przedstawicielami nauki, jak
i innowacyjnymi, dynamicznie rozwijającymi się firmami. W toku naszej działalności mamy
możliwość dostrzec z jednej strony potrzeby lekarzy i pacjentów, z drugiej zaś nieustannie
zwiększające się możliwości nowoczesnych technologii. To pozwala nam na postawienie tezy,
że digital health w opiece zdrowotnej ma gigantyczny potencjał i właśnie poprzez niniejszy raport chcielibyśmy zwrócić na niego uwagę: pokazać jego uwarunkowania oraz korzyści płynące
z niego w wielu wymiarach. Aby tego dokonać, potrzebowaliśmy rzetelnego i zaangażowanego
partnera, z którym połączyliśmy wiedzę i doświadczenia.
Poszukując go do naszego przedsięwzięcia, zależało nam przede wszystkim na partnerstwie
wizji oraz misji, jaką mamy wobec pacjentów i środowiska medycznego. I właśnie takiego partnera znaleźliśmy w Startup Poland. Fundacja doskonale zna i rozumie świat startupów w Polsce,
realnie angażuje się w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz budowanie świadomości
potencjału startupów w środowisku administracji publicznej, wspiera społeczności polskich
startupów w procesach legislacyjnych, słowem – stanowi wzorzec think tanku. Z kolei my, jako
Roche, łączymy medycynę i nowoczesne technologie oraz dysponujemy praktycznym doświadczeniem w zakresie tworzenia rozwiązań digital health. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język,
łączy nas spojrzenie na to, jak można efektywnie tworzyć platformę łączącą potrzeby startupów
i korporacji, pozwalającą jednocześnie na obustronny rozwój, zachowanie niezależności działania i wzajemne wsparcie. Wraz z przekazaniem raportu zachęcamy uczestników ekosystemu
ochrony zdrowia do wspólnego i aktywnego promowania rozwoju technologii w tym obszarze.
Mamy nadzieję, że w perspektywie kolejnych kilku lat doświadczymy pozytywnego rozwoju
digital health w Polsce i regionie. Wierzymy, że stanie się to z ogromną korzyścią dla pacjentów.
Zachęcamy do lektury.
Startup Poland i Roche

Tomasz Snażyk
prezes Startup Poland

Mariusz Mulas
dyrektor w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche
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Top 10
kluczowych
faktów
z badania
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#01

Aż 84 proc. startupów planuje wejścia na nowe, zagraniczne rynki
w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

#02

Głównymi barierami we współpracy z instytucjami rządowymi są biurokracja
oraz zbyt długie procesy legislacyjne.

#03

W zakresie współpracy z partnerami biznesowymi wiodące jest wsparcie
marketingowe i weryfikacja założeń biznesowych.

#04

Startupy chętniej współpracują bezpośrednio z naukowcami niż z uczelniami.
Niemal połowa medtechów w zakresie prac badawczo-rozwojowych współpracuje
z indywidualnymi pracownikami naukowymi.

#05

Połowa startupów nie posiada własnych patentów
ani nie jest w trakcie ich rejestracji.

#06

Startupy korzystają z szerokiej palety finansowania, ponad połowa sięga po środki
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

#07

Specjalizacje medyczne startupów są zróżnicowane. Prym wiedzie kardiologia (31%),
a na drugim miejscu znalazła się psychologia (23%).

#08

Wśród rozwiązań IT stosowanych przez polskie medtechy przeważają r ozwiązania
zdalne: telemedycyna, aplikacje mobilne (mhealth) i webowe.

#09

Grupy docelowe, do których kierowane są rozwiązania oferowane przez startupy
w segmencie digital health, są bardzo zróżnicowane, z dominującą pozycją
ochrony zdrowia, szpitali i lekarzy.

# 10

Większość, bo aż 66 proc. ankietowanych kierujących startupami w branży digital
health ma wykształcenie magisterskie, inżynierskie lub licencjat, ponad ¼ posiada
co najmniej tytuł doktora, a mniej niż ¼ badanych studiowała nauki medyczne.
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Jak wygląda
przyszłość
digital health?
Digital health to forma kulturowej transformacji w opiece zdrowotnej. Zmiany w tej
dziedzinie napędza rozwój technologiczny,
a on z kolei ma spory wpływ na to, w jaki sposób zmienia się tradycyjna hierarchia w relacji doktor – pacjent, która zmierza bardziej
w kierunku partnerstwa. Dotychczasowa pasywna rola pacjenta w tym układzie zmienia
się na rzecz większej proaktywności i umocowania do działania, Z tego względu mniej
istotne jest to, czy w kolejnym roku pojawi
się na rynku jakiś nowy mikroczip, bardziej
liczą się zmiany w tej relacji.
Wieża z kości słoniowej, na której opiera się
dzisiejsza medycyna, powoli się kruszy, d
 ając
pacjentom dostęp do danych i technologii,
których nigdy wcześniej nie mieli w zasięgu.
Pacjenci otrzymują na bieżąco informacje
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diagnostyczne i poddają się leczeniu tam,
gdzie w danej chwili się znajdują. Taką wizję oferuje właśnie obszar cyfrowych usług
w opiece zdrowotnej, pod warunkiem, że zaakceptujemy kulturowe komponenty zmian,
jakie nas w związku z nią czekają.
Podstawą i tak kruchych systemów opieki zdrowotnej zatrzęsła ponadto pandemia
COVID-19, a miliardy ludzi na całym świecie
musiało zamknąć się w domach i zachować
społeczny dystans. Najbardziej krytyczne
zmiany zaszły natychmiast w obszarze telemedycyny, która umożliwia dostarczanie
usług medycznych na odległość. Ta metoda
działania nie tylko chroni pracowników służby zdrowia, lecz także samych pacjentów,
którzy nie narażają się na infekcje w miejscu
świadczenia usług. Telemedycynę od dawna

wykorzystuje się do monitorowania pacjentów
cierpiących na choroby przewlekłe, ale pandemia ujawniła potrzebę wdrożenia 
nowych
norm w tym zakresie. Dzięki temu możemy
wypełnić przepaść w dostępie do usług medycznych spowodowaną 
brakiem 
lekarzy
w niektórych regionach świata, jak również
uniknąć 
niepotrzebnych wizyt w zakładach
opieki zdrowotnej.
Zmianę miejsca świadczenia usług wspierają
najnowsze technologie. Trudne czasy pokazały, jak istotne są metody zdalnego świadczenia
usług medycznych i digital health. To gotowe 
rozwiązania pozwalające na skrócenie
dystansu pomiędzy usługami medycznymi
a pacjentami. Poza licznymi aplikacjami, które pomagały ludziom w czasach pandemii,
w miejscu zamieszkania można używać takich urządzeń elektronicznych jak stetoskopy, przenośne monitory EKG i cyfrowe otoskopy, a dane z nich pochodzące mogą być
współdzielone z lekarzami.

W ten sposób można wyeliminować potrzebę odbywania w
 ielu wizyt w przychodniach
i zmniejszyć znacznie ryzyko zakażenia. Tego
typu urządzenia powinny się stać ogólnodostępne, co pozwoliłoby na zmianę miejsca
świadczenia usług na miejsce z
 amieszkania
pacjenta.
Każdy rząd, organizacja czy firma powinny
mieć na uwadze dwie kwestie dotyczące
przyszłości opieki medycznej:
• r ozwój technologii, procesów i produktów,
które przenoszą miejsce świadczenia usług
bliżej pacjenta oraz
• o
 dpowiedź na kulturowy aspekt zmian
technologicznych w taki sposób, żeby
najważniejsze wartości związane ze świadczeniem usług medycznych pozostały
niezmienione, nawet gdy będą nas
otaczały zaawansowane i niewidoczne
technologie. ■

Dr Bertalan Mesko
dyrektor The Medical Futurist Institute
oraz profesor Semmelweis University,
Department of Behavioural Sciences
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Źródła innowacji,
które mogą stać się
motorem rozwoju
cyf rowej opieki
zdrowotnej
Przyglądając się cyfrowej opiece zdrowotnej,
możemy wskazać dwa trendy istotnie wpływające na powstawanie nowych rozwiązań.
Pierwszy ma korzenie w środowisku akademickim lub w społeczności ekspertów
z branży medycznej. Drugi jest silniej związany z technologią.
Pierwszy czerpie z dogłębnej znajomości
wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsza służba zdrowia, i stara się znaleźć nowe rozwiązania istniejących problemów. Nowe
możliwości wykreowane przez technologie
(np. przetwarzania dużych wolumenów
danych 
dotyczących genomu) podsuwają
nowe sposoby działania; te z kolei pozwalają
opracować nowe farmakoterapie i metody
leczenia oparte o diagnostykę. Spersonalizowana opieka zdrowotna jest tu dobrym
przykładem. To bezprecedensowe połączenie wiedzy medycznej, technologii i data
science jest na dobrej drodze do zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej, a jednocześnie stanowi jeden z fundamentów strategii firmy Roche.

Z drugim przypadkiem mamy do czynienia
w momencie, gdy technologia zaczyna wykraczać poza swoje pierwotnie nakreślone
granice. Zazwyczaj dotyczy to technologii
o potwierdzonej wartości, które osiągnęły
dojrzałość.
W takich przypadkach na rynku znajduje się więcej kompetentnych ekspertów,
a przedsiębiorcy szukają nowych kierunków
ekspansji działalności biznesowej. Przykładem może być blockchain. Powstał z myślą
o rynkach finansowych, jako narzędzie mające wspomagać procesy wymiany środków
płatniczych. Dzisiaj znajduje zastosowanie
w wielu innych dziedzinach, w tym w opiece zdrowotnej. Przydaje się w zarządzaniu
danymi pacjenta i oświadczeniami zgody
na ich wykorzystanie w próbach klinicznych,
pomaga także zabezpieczyć łańcuch dostaw
w celu zapobiegania podrabianiu leków. 
Takich przykładów jest zresztą o wiele więcej.
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Wracając do raportu, widzimy w nim przykłady
partnerstwa między startupami a środowiskiem akademickim i branżą medyczną.
Naukowcy, środowisko akademickie i instytuty
naukowe przedstawione są jako kluczowi partnerzy w badaniach nad nowymi produktami
i ich dalszym rozwojem. Z kolei wśród najczęściej wymienianych form pomocy udzielanej
przez firmy, poza wsparciem marketingowym,
znalazła się weryfikacja wartości biznesowej

i fachowa znajomość danej branży. Takie podejście ma szczególne znaczenie dla firmy Roche,
postrzegającej tego rodzaju partnerstwo
jako jeden z filarów procesu opracowywania nowych leków. Współpraca wielu zespołów, w których pomysłowość idzie w parze
z doświadczeniem i wzajemnym wsparciem,
to najlepsza droga do rozwoju przełomowych
terapii faktycznie zmieniających życie pacjenta na lepsze, często dzięki spersonalizowanym lekom. Dynamiczne i skoncentrowane
na celu startupy stanowią ważny element
tego ekosystemu. Potrafią tworzyć nowe, skalowalne rozwiązania, korzystając z dostępnych
zasobów wiedzy i doświadczeń.
Analiza zjawiska poprzez pryzmat technologii też prowadzi do ciekawych wniosków.
Niektóre z technologii wykorzystanych
przez respondentów do opracowania własnych rozwiązań przynależą do domeny
opieki zdrowotnej, np. neurotrening (neurofeedback), biodruk, sensory medyczne
czy telemedycyna. Nie brak jednak technologii, które powstały z myślą o innych
branżach, ale zyskały szerszą popularność,
jak na przykład sieć Web i aplikacje mobilne,
wizualizacja danych, robotyka czy produkty typu wearables. Wpisują się one w drugi
z wymienionych wyżej trendów.
Technologie te znajdują szereg zastosowań,
od urządzeń medycznych, przez systemy
wspomagające dostawców usług medycznych, po aplikacje lifestylowe pomagające
prowadzić zdrowy tryb życia. I choć wymóg
certyfikacji urządzeń lub przeprowadzenia
prób klinicznych może być postrzegany jako
wysoka bariera wejścia, to przykłady MedApp, StethoMe czy Consonance dowodzą,
że da się ją pokonać.
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Transformacja cyfrowa sektora opieki zdrowotnej dopiero się zaczęła. Najbardziej znaczące
zmiany może spowodować połączenie dwóch
wspomnianych trendów: czerpania z głębokiej
wiedzy medycznej w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz otwartości na nowe
metody działania, dzięki nowatorskim technologiom przekraczającym granice między
branżami. Skutki tych zmian nie ograniczą się
jednak do jednego sektora przemysłu. Umieszczenie pacjenta w centrum działań oraz współpraca najtęższych umysłów świata to droga
do kolejnych przełomowych odkryć na miarę
antybiotyków, dających szansę na przeżycie
lub poprawę zdrowia milionom ludzi na całym
świecie.
Wyobraźmy sobie terapię skrojoną na miarę
pacjenta; dzięki porównaniu jego genomu
do milionów genomów innych ludzi możemy odkryć to jedyne, wyjątkowe połączenie
związków chemicznych mogące uratować
mu życie. Wyobraźmy sobie dalej, że produkujemy taki lek specjalnie dla tego pacjenta,
a następnie dajemy mu inteligentne urządzenie, które będzie mu podawać lek zgodnie ze schematem leczenia. Do tego dorzućmy aplikację monitorującą skuteczność
farmakoterapii i objawy choroby oraz motywującą do prowadzenia zdrowego trybu
życia. To wszystko mamy już dziś w zasięgu
ręki, a najlepsze jeszcze przed nami. ■

Łukasz Borycki
Head of IT Research & Development,
Roche

Duża grupa startupów korzysta z laboratorium w celu prowadzenia działań B+R, przy
czym aż 27 proc. dysponuje własnym obiektem tego typu, a kolejne 17 proc. współpracuje
z zewnętrznym, akredytowanym laboratorium badawczym. Poza tym 8 proc. ankietowanych
korzysta z infrastruktury parków technologicznych, czyli miejsc, w których gromadzą się firmy
z danej branży wraz ze wspierającymi je placówkami badawczo-naukowymi. To rozwiązanie jest
coraz powszechniej stosowane w Polsce. Organizacje tego typu znajdują się już we wszystkich
polskich województwach, a palmę pierwszeństwa dzierży śląskie. To właśnie tam działa
rekordowa liczba parków technologicznych (aż 16).
Równolegle do parków technologicznych funkcjonują CTT, czyli centra transferu technologii.
Są to jednostki powoływane przez uczelnie lub instytuty naukowe w celu sprzedaży bądź
nieodpłatnego przekazywania podmiotom gospodarczym wyników badań i prac rozwojowych
prowadzonych w danej instytucji naukowej. Z takiego wsparcia korzysta 4 proc. ankietowanych
startupów. Kolejne 2 proc. wskazało inkubatory przedsiębiorczości, a identyczny odsetek
– centra doskonałości (CD), grupujące naukowców aktywnie współpracujących z różnorodnymi
gałęziami biznesu. Wszystkie te podmioty mają na celu zwiększanie roli nauki i badań jako
czynnika podnoszącego konkurencyjność polskiej gospodarki, co w tak innowacyjnym sektorze
jak digital health ma kluczowe znaczenie.
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Kto i gdzie?
Wśród ankietowanych na potrzeby niniejszego raportu przedstawicieli startupów funkcjonujących w obszarze digital health zdecydowana większość – ponad 80 proc. – to osoby pełniące
funkcje kierownicze w firmie. Aż ośmiu na dziesięciu badanych zajmuje stanowisko CEO, prezesa lub członka zarządu.
Biorący udział w badaniu reprezentanci startupów to osoby dobrze wykształcone. Jedynie
6 proc. z nich ma wykształcenie niższe niż magisterskie – w tym 4 proc. jest w trakcie studiów,
licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Kolejne 2 proc. to absolwenci technikum. Dokładnie taki sam odsetek aktualnie się doktoryzuje. Więcej niż co czwarty (26 proc.) posiada już
doktorat lub inny wyższy stopień naukowy. Dwie trzecie ankietowanych wskazało, że ma ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub licencjat (66 proc.).

Tylko 6% ankietowanych ma wykształcenie niższe niż magisterskie,
ponad ¼ posiada co najmniej tytuł doktora.
Na jakim etapie edukacji jesteś?
Ukończyłem studia
magisterskie/inżynierskie/licencjat

66%

Mam doktorat lub
wyższy stopień naukowy
Studiuję (studia magisterskie/
inżynierskie/licencjat
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26%
4%

Robię doktorat

2%

Technikum

2%

Co ciekawe, pracownicy lub zarządzający startupami funkcjonującymi w ramach segmentu
digital health to niekoniecznie absolwenci kierunków medycznych. Takiej odpowiedzi udzieliła
mniej niż jedna czwarta z nich (23 proc.). Natomiast ponad połowa (52 proc.) ukończyła lub studiuje którąś z nauk humanistycznych lub społecznych, m.in. ekonomię, zarządzanie, socjologię,
prawo, historię, filozofię. Nieco niższy odsetek wskazał na nauki techniczne, ścisłe lub przyrodnicze, np. informatykę, matematykę, chemię lub biologię.

Co ciekawe mniej niż ¼ badanych studiowała na studiach medycznych.
Podaj kierunki Twoich studiów.
Nauki humanistyczne/społeczne
(np. ekonomia, zarządzanie, socjologia,
prawo, historia, filozofia)

52%

Nauki techniczne/ścisłe/przyrodnicze
(np. informatyka, matematyka,
chemia, biologia)
Nauki medyczne

46%
23%

Jakie jest dotychczasowe profesjonalne doświadczenie osób biorących udział w badaniu? Najwięcej,
bo niemal połowa z nich, zdobyła w przeszłości doświadczenie biznesowe, pracując jako przedsiębiorcy (46 proc.). Co trzeci zapytany miał już okazję prowadzić inny startup (33 proc.).
Jedna piąta ma za sobą doświadczenie w pracy naukowej (21 proc.) i niemal taki sam odsetek
w pracy badawczej (19 proc.). Do stworzenia efektywnego rozwiązania w sektorze medtech
konieczna jest zarówno naukowa wiedza specjalistyczna, jak i duże doświadczenie biznesowe.
Optymalne wydaje się więc połączenie środowisk świata nauki i biznesu przy tworzeniu startupu. Połączenie nowoczesnych technologii z dotychczasowymi rozwiązaniami stosowanymi
w medycynie również wydaje się niezbędne.
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Sztuczna
inteligencja
w służbie
medycynie
Branża medyczna rozwija się dzisiaj
w 
bardzo szybkim tempie, mimo to wielu
pacjentów wciąż nie otrzymuje właściwej
opieki w odpowiednim czasie. Z badań
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
wynika, że 50 proc. światowej populacji
nie ma dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej, a w 2030 roku na całym świecie
będzie brakować 14 milionów pracowników
służby zdrowia. Dodatkowo systemy opieki
są często nieefektywne. Gdyby pacjenci
byli kierowani do odpowiedniej pomocy
od razu, można byłoby wygenerować spore
oszczędności.
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W Infermedica postanowiliśmy stawić c
 zoła
tym globalnym wyzwaniom, wyznaczając
sobie cel stworzenia bardziej dostępnej
dla wszystkich opieki medycznej oraz
digitalizacji systemów opieki zdrowotnej.
Stworzyliśmy platformę opartą na sztucznej
inteligencji do tzw. triażu medycznego
pacjentów.
Platforma jest dostępna za pośrednictwem
różnych interfejsów, w tym API, aplikacji
do sprawdzania objawów Symptom C
 hecker
lub rozwiązania dla telemedycyny – Call
Center Triage.

Skąd ten pomysł? Wszystko zaczęło się
w 2011 roku. Popularna była wtedy gra
Akinator – komputerowa wersja 20 pytań,
które zadaje graczowi pytania i odgaduje,
o jakiej fikcyjnej lub rzeczywistej postaci ten
myśli. Najbardziej intrygujące było to, że gra
„uczyła się” wraz z każdą sesją rozgrywaną
przez jej użytkowników.

Dzisiaj Infermedica to zespół ponad 100 osób:
analityków danych, programistów, lekarzy
oraz innych specjalistów. Do tej pory nasze
narzędzie zostało użyte ponad 7 
milionów
razy na całym świecie, w 17 różnych językach. Nasz zespół medyczny spędził prawie
40 tysięcy godzin na tworzeniu i weryfikowaniu naszej medycznej bazy danych.

Pomyśleliśmy, że można stworzyć a
 plikację,
która wykorzystywałaby podobny mechanizm do określania możliwych diagnoz
– mogłoby to rozwiązać problem korzystania przez wielu ludzi z Google w przypadku
wystąpienia pierwszych objawów.

Do tej pory zaufało nam prawie 60 partnerów
B2B, w tym Microsoft, Allianz Partners i PZU
Zdrowie. ■

Zaczynaliśmy jako zespół trzech inżynierów,
a osiem lat później wszyscy nadal jesteśmy
częścią firmy. W 2012 roku z pomocą dwóch
lekarzy i jednego projektanta wydaliśmy
prototyp naszej aplikacji Doktor Medi, która
szybko stała się jednym z najpopularniejszych narzędzi do sprawdzania objawów
w Google Play. To pozwoliło nam zebrać
pierwszą rundę finansowania, zapewnioną
przez Innovation Nest i EIT+. Przy wsparciu
naszych inwestorów dopracowaliśmy zarówno produkt, jak i model biznesowy.

Piotr Orzechowski
CEO, Inferemedica

Zaskakujący dla tego segmentu rynku startupów jest fakt, że tylko 27 proc. ich przedstawicieli
miało w przeszłości styczność z branżą medyczną – w 19 proc. byli to lekarze, a 8 proc. pracowało
w służbie zdrowia, ale na innych niż lekarskie stanowiskach.
Praktyka lekarska ułatwia dostrzeżenie problemów lub nieefektywnych procesów wewnątrz
szpitali lub klinik. Część lekarzy z wielu różnych powodów decyduje się na odejście z pełnoetatowej medycyny. Dla nich praca w startupie może być ciekawym krokiem w dalszej karierze.
Warto podkreślić, że 13 proc. ankietowanych zadeklarowało, iż działając w startupie, czerpie
z doświadczeń związanych ze służbą zdrowia, ale zdobytych z perspektywy pacjenta, a nie pracownika. Tego typu doświadczenie może odgrywać niezwykle istotną rolę w opracowywaniu
potrzebnych na rynku i dopasowanych do potrzeb pacjentów rozwiązań. Zjawisko to stanowi
bardzo solidny punkt wyjścia, definiujący realny popyt i uświadamiający potrzebę biznesową.
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Naukowy
aspekt sektora
digital health
Twórcy startupów technologicznych funkcjonujących w obszarze digital health nie zawsze
w ywodzą się ze środowisk medycznych czy naukowych. Działalność startupu i pomysł biznesowy mogą być efektem doświadczeń zebranych z pozycji pacjenta, a tym samym próbą
wypełnienia konkretnej luki w systemie ochrony zdrowia i zaproponowania nowej alternatywy
(co przez swoją trafność ma szansę przełożyć się na rokujący biznes). Drugim kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego jest, jak pokazuje badanie, wcześniejsza ścieżka kariery twórców
i zarządzających takimi firmami.
Znaczącą rolę w tym obszarze odgrywa aspekt naukowo-badawczy. Spora część ankietowanych
ma za sobą doświadczania związane z karierą akademicką – częściej niż z praktyką lekarską.
Jeden na pięciu badanych (21 proc.), zanim założył swój startup, był pracownikiem naukowym.
Podobny odsetek wspomniał pracę w charakterze badacza. Posiadają oni zatem pogłębioną
wiedzę w danej dziedzinie naukowej, dzięki której ich startup ma szansę dynamicznie się rozwijać, także w innych kierunkach, niż ma to miejsce w przypadku biznesów prowadzonych przez
lekarzy praktyków czy przedsiębiorców, którzy nie mają za sobą akademickiej kariery.
Ich atutem jest też bez wątpienia sieć kontaktów na uczelniach oraz wiedza, jak w optymalny
sposób wykorzystywać synergię pomiędzy biznesem a akademią. Więcej niż osiem na dziesięć
startupów (85 proc.) prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Dobre kontakty z uczelniami
i pracownikami naukowymi są więc niezwykle istotnym elementem ich działalności. Z kolei
naukowcy dzięki współpracy ze startupami mogą stać się częścią nowych, ciekawych i innowacyjnych projektów, obserwując na bieżąco, jak ich wiedza naukowa przekłada się na biznesową
praktykę.
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Osoby prowadzące startupy posiadają przede wszystkim doświadczenie biznesowe.
Jakie było Twoje doświadczenie przed założeniem tego startupu?

46%

Byłem przedsiębiorcą

33%

Prowadziłem swój startup
Byłem pracownikiem
naukowym

21%

Byłem badaczem

19%

Byłem lekarzem

19%

Byłem pacjentem
Byłem pracownikiem służby
zdrowia (innym niż lekarz)
Inne
Żadne z powyższych

13%
8%
10%
12%

Z kim zatem najchętniej współpracują polskie startupy w ramach działalności badawczo-rozwojowej, jeśli już się decydują na taki ruch? Blisko połowa ankietowanych wskazała
na bezpośrednią współpracę z indywidualnym pracownikiem naukowym i była to najczęściej
padająca odpowiedź (48 proc.). Nieco mniej firm decyduje się na kooperację z samą uczelnią
wyższą (38 proc.). Spośród podmiotów 15 proc. prowadzi działania badawczo-rozwojowe (B+R),
korzystając z pomocy jednostek naukowych innych niż uniwersytety.
Za przykład może tu posłużyć Polska Akademia Nauk. Takiej odpowiedzi udzieliło 15 proc.
ankietowanych. 
Dlaczego więc chętniej wybierany jest model współpracy indywidualnej
z naukowcami i badaczami?
Pojawiają się głosy, że duża część uczelni i instytutów naukowo badawczych w Polsce jest
nieprzystosowana do współpracy ze startupami. Wynika to z braku procedur, sprecyzowanej
formy prawnej i doświadczenia. Często regulaminy instytucji przewidują przejęcie technologii,
co nierzadko stanowi problem nie do przejścia dla twórców startupu. Pozostaje wtedy
zamówienie usługi badawczej, co jednak stanowi koszt zewnętrzny i może okazać się kosztem
niekwalifikowanym.
15% startupów nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.
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W zakresie prac badawczo-rozwojowych współpracuję z:
Indywidualnie
z pracownikiem naukowym

48%
38%

Uczelnią

27%

Mamy własne laboratorium
Akredytowanym
laboratorium badawczym

17%

Jednostką naukową
inną niż uczelnia (np. PAN)
Parkiem technologicznym

8%

Inny

4%

Centrum transferu
technologii

4%

Inkubatorem
przedsiębiorczości

2%

Centrum doskonałości

2%

Nie prowadzimy
działalności B+R
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15%

15%

Czym jest cyf rowa
opieka medyczna?
Transformacja branży usług medycznych
Transformacja cyfrowa objęła również s ektor
usług medycznych. Obejmuje ona swoim
zasięgiem wiele obszarów, od cyfrowych narzędzi służących do diagnozowania, przez
telemedycynę i zdalne monitorowanie,
po spersonalizowane terapie.
Narzędzia cyfrowe umożliwiają całościowy
wgląd w stan pacjenta z obietnicą poprawy
skuteczności i wydajności leczenia.
Stają się nieodzownym elementem rozwoju
prawdziwie zindywidualizowanej opieki medycznej. Konkretne korzyści płynące ze stosowania narzędzi cyfrowych to:
• p
 rzekrojowy profil pacjenta
wspomagający i przyspieszający podejmowanie lepszych decyzji klinicznych
• w
 zrost zaangażowania pacjenta
dzięki praktycznym wskazówkom płynącym
z przyjaznych użytkownikowi profilów pacjenta na podstawie pozyskanych danych
• z
 aangażowanie konsumenta
poprzez pomoc w dokonywaniu bardziej
racjonalnych wyborów dotyczących
zdrowia, szeroko pojętego wellness
i dbania o kondycję fizyczną
• o
 ptymalizacja terapii
dzięki narzędziom będącym w stanie
wyodrębnić najbardziej istotne informacje
z ogromnych zasobów raportów, publikacji
i danych
• r ozwój sztucznej inteligencji
stanowiącej trampolinę do samouczenia się
technologii medycznych.

Cyfrowa opieka medyczna jest odpowiedzią
na pogłębiającą się złożoność usług medycznych wynikającą z postępów w nauce i technologiach. Zarządzanie tą skomplikowaną strukturą, poskładanie poszczególnych
elementów w całość za pomocą integracji
danych i współpraca pozwalająca uwolnić
potencjał, jaki niesie ze sobą digitalizacja,
to działania konieczne do dokonania prawdziwego przewrotu w opiece medycznej.
Te działania są tożsame z celami Światowego Forum Ekonomicznego (WEF – World
Economic Forum).
Według raportu WEF zatytułowanego Tworzenie systemu opieki z
 drowotnej na miarę
przyszłości, służba zdrowia po transformacji
cyfrowej będzie w
 yglądać zgoła inaczej niż
dziś. Lokalizacja usług i rodzaj opieki medycznej to dwa obszary gwałtownie domagające
się zmian. Świadczenie usług bliżej miejsca
zamieszkania pacjenta (w opiece ambulatoryjnej) i uzupełnienie leczenia profilaktyką
diametralnie zmienią oblicze branży.
Wielu ekspertów podkreśla fakt, że potencjał
transformacyjny nie został jeszcze urzeczywistniony. Zaznaczają, że wielu wypadkach
to nie technologie stają na przeszkodzie
przemianom. Przewodniczący Towarzystwa
Systemów Informacji i Zarządzania w Służbie
Zdrowia (HIMSS) Harold F. Wolf wskazuje
na zmianę kultury jako największą przeszkodę na drodze do przełomu w sektorze. Z jednej strony oczywistym motorem zmian jest
trwająca epidemia COVID-19. Wymusiła powszechne zastosowanie technologii, które
od lat m
 ieliśmy pod samym nosem, takich
jak telemedycyna.
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Z drugiej strony statystyki dowodzą dokonującej się zmiany mentalności. Obszar cyfrowych usług medycznych rozwija się dynamicznie, codziennie powstają setki nowych
rozwiązań, dołączają do setek tysięcy już
istniejących produktów i usług, a wszystko
to w pogoni za Świętym Graalem, jakim jest
spersonalizowana opieka medyczna dostępna dla wszystkich pacjentów na świecie.

Kolejny przykład to gry wideo, rzadko kojarzone z technologiami stosowanymi
w 
opiece zdrowotnej. Tymczasem na początku tego roku, gra wideo autorstwa Akili
Interactive Labs została dopuszczona przez
Amerykańską Agencję ds. Leków i Żywności
(FDA) do terapii dzieci z ADHD. W ten sposób
rozwiązanie technologiczne zyskało miano
terapii cyfrowej.

Na czym polegają technologie cyfrowej
opieki medycznej?

Składowe cyfrowej opieki zdrowotnej

Transformacja cyfrowa obejmuje swym zasięgiem znaczny obszar o często rozmytych
granicach. Trzon cyfrowej opieki medycznej
stanowią rozwiązania mające bezpośredni
wpływ na zdrowie, służbę zdrowia lub relacje
między pacjentem a lekarzem.
Zwykle chodzi tu o cyfrowe terapie przynoszące wyraźne i udowodnione korzyści,
potwierdzone standardami branżowymi lub
certyfikatami dla wyrobów medycznych.
Mamy jednak do czynienia z o wiele bardziej
rozbudowanym ekosystemem. 
Znajdziemy
w nim narzędzia i rozwiązania, których nie
dotyczą tak rygorystyczne wymogi (np. rezerwacja wizyt lub ocena usług świadczonych
przez lekarza).
Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom.
Naukowe publikacje wymieniające różne
korzyści zdrowotne płynące z medytacji idą
w setki. Konkretna aplikacja na smartfon
służąca do medytacji mogłaby pomóc w ćwiczeniach medytacyjnych, ale sama w sobie
nie stanowi cyfrowej terapii.
Nie przeprowadzono niezależnego b
 adania
wykazującego znaczne korzyści płynące
z konkretnego typu medytacji zaimplementowanego w tej aplikacji w porównaniu z placebo (czyli siedzenia w ciszy przez
czas odpowiadający czasowi poświęconemu na medytację). Fakt ten jednak nie
wyklucza aplikacji do medytacji z oferty
cyfrowych usług i produktów medycznych,
bo uwzględnia ona także działania o charakterze profilaktycznym i pozytywnie wpływające na życie pacjenta.
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Na cyfrową opiekę zdrowotną można spojrzeć
z kilku perspektyw. Analizując ją przez pryzmat
technologii, możemy wyróżnić następujące
kluczowe komponenty dokonującej się transformacji:
• u
 rządzenia bezprzewodowe
(w tym sieci mobilne)
• sensory (w tym układy scalone)
• s oftwarowe narzędzia detekcyjne (uczenie
maszynowe/sztuczna inteligencja, w tym
cyfrowe biomarkery)
• t echnologie pozyskujące informacje
o stanie zdrowia (w tym integracja danych
z czujników i dokumentacji medycznej)
• w
 ysokoprzepustowe technologie,
w szczególności różne „omiki”,
np. genomika, proteomika, metabolomika,
metagenomika itp.
Jeśli chodzi o dziedziny wchodzące w zakres
cyfrowej opieki medycznej, należy wspomnieć
przynajmniej o:
• w
 spomaganiu podejmowania decyzji klinicznych (diagnoza, analiza i interpretacja
danych pacjenta)
• p
 ostępowaniu i leczeniu w istniejących
stanach chorobowych
• t echnologiach wspomagających i opiece
specjalistycznej (w tym robotach rehabilitacyjnych, VR i grach wspomagających
percepcję wzrokową)
• u
 rządzeniach wspomagających komunikację (rozpoznawanie mowy, NLP)
• o
 piece na odległość (telezdrowie, telemedycyna, telerehabilitacja)

• opracowywaniu nowych leków
• p
 róbach klinicznych i dowodach uzyskanych w codziennej praktyce lekarskiej.
Te dwa wymiary, choć niezbyt szczegółowe,
umożliwiają szybką klasyfikację istniejących

Urządzenia
bezprze
wodowe

Wspomaganie
podejmowania
decyzji klinicz
nych

Sensory

narzędzi. Mogą też posłużyć za uproszczoną
mapę tych obszarów w medycynie, 
które
będą w największym stopniu wymagać
cyfrowych rozwiązań według naszych pro
gnoz na najbliższe lata.

Oprogra
mowanie
detekcyjne

• Kardiologia
• Neurologia

• Kardiologia
• Neurologia

• Kardiologia
• Neurologia
• Leczenie
cukrzycy
• Pulmonologia

• Kardiologia
• Kardiologia
• Neurologia
• Neurologia
• Leczenie
• Leczenie
cukrzycy
cukrzycy
• Pulmonologia

• Neurologia

• Psychiatria
• Neurologia

• Psychiatria
• Neurologia

• Neurologia

• Neurologia

• Geriatria

• Geriatria

• Psychiatria
• Geriatria

• Geriatria

Nowe leki

• Neurologia
• Onkologia

• Neurologia
• Onkologia

• Neurologia
• Onkologia

• Neurologia
• Onkologia

Próby
kliniczne

• Neurologia
• Onkologia

• Neurologia
• Onkologia

• Neurologia
• Onkologia

• Immunologia

Zaangażowanie
pacjenta

• Kardiologia
• Neurologia
• Fizjoterapia
• Ortopedia
• Leczenie
cukrzycy

• Kardiologia
• Neurologia
• Fizjoterapia
• Leczenie
cukrzycy

• Kardiologia
• Neurologia
• Fizjoterapia
• Ortopedia
• Leczenie
cukrzycy

• Kardiologia
• Neurologia
• Fizjoterapia
• Leczenie
cukrzycy

Postępowanie
w istniejących
stanach
chorobowych
Tech.
wspomagające
Urządzenia
wspomagające
komunikację
Opieka zdalna

• Kardiologia
• Diagnostyka
• Neurologia
• Onkologia

HIT (technologie
pozyskujące
informacje
na temat
zdrowia)
• Kardiologia
• Diagnostyka
• Neurologia
• Onkologia

Technologie
wysokoprzepustowe

• Neurologia
• Onkologia

• Kardiologia
• Neurologia
• Leczenie
cukrzycy

• Neurologia
• Onkologia
• Immunologia

Powyższa mapa może posłużyć do wskazania praktycznych przykładów zastosowania konkretnych technologii. Nie ulega wątpliwości, że wczesna i dokładna diagnoza ma kluczowe
znaczenie, jeśli usługi medyczne świadczone pacjentowi mają być skuteczne.
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Niedawno opracowane cyfrowe metody śledzenia ruchów gałek ocznych lub zaburzeń
mowy (sensory) w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego (wspomaganie
podejmowania decyzji klinicznych) mogą

przyśpieszyć diagnozę choroby Alzheimera.
Czas ma tu szczególne znaczenie, bo do tej
pory nie udało się opracować leku pozwalającego cofnąć fizjologiczne skutki tej choroby.
Aktualnie najlepszą strategią postępowania
w przypadku alzheimera jest opóźnianie wystąpienia objawów poprzez zmianę trybu
życia i określoną farmakoterapię, a do tego
wczesne wykrycie choroby jest 
absolutnie
niezbędne.
To zaledwie jeden z wielu przykładów na to,
jak cyfrowa opieka zdrowotna może i bez
wątpienia będzie zmieniać świat na lepsze. ■

Agnieszka Kościuszko-Wyrwał
IT Expert, Roche

Paweł Szczęsny
IT Expert, Roche
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Naukowa wiedza
i doświadczenie
biznesowe to klucz
do efektywności
rozwiązań
Branża biotechnologiczna przeżywa w ostatnich latach prawdziwy boom. Sytuacje kryzysowe, takie jak aktualna pandemia COVID-19,
pokazują, że nie jest to chwilowa moda,
a uzasadniony trend.
Innowacje w dziedzinie medycyny, farmacji,
biotechnologii itp. odpowiadają na kluczowe
problemy społeczne związane z utrzymaniem i poprawą zdrowia. Wirus SARS-CoV-2
uświadomił naukowcom, przedsiębiorcom,
inwestorom, instytucjom i konsumentom,
że skuteczne rozwiązania medyczne zabezpieczają najbardziej podstawowe potrzeby
z punktu widzenia piramidy Maslowa, a więc
biologiczno-fizjologiczne oraz potrzebę bezpieczeństwa.
Zjawisko to jest również jednoznacznym
sygnałem dla rynku: na nowe rozwiązania
w branży biotechnologicznej jest i będzie
zapotrzebowanie. Zauważyli to także uczestnicy badania, nawet ci, którzy nie wywodzą
się z branży medycznej czy ze świata nauki.
Luki na rynku produktów i usług medycznych wykryli, będąc… pacjentami. To bardzo
solidny punkt wyjścia, definiujący realny
popyt i uświadamiający potrzebę biznesową.

Komercjalizacja projektów w branży medycznej i technologicznej jest szczególnie
trudna, gdyż do stworzenia efektywnego
rozwiązania konieczna jest zarówno naukowa wiedza specjalistyczna, jak i duże
doświadczenie biznesowe. Optymalne jest
zatem połączenie środowisk – pacjentów,
świata nauki i biznesowego.
W Polsce mamy wielu wybitnych naukowców, instytuty i zespoły badawcze na uczelniach wyższych. Przełożenie ich niejako misyjnej pracy na zastosowania praktyczne jest
bez wątpienia zachęcające i motywujące,
ale zarazem trudne, wymagające hermetycznej wiedzy oraz zmierzenia się ze skomplikowanymi, drogimi i czasochłonnymi
procedurami. Bariera wejścia na rynek biotechnologiczny jest postawiona znacznie
wyżej niż w przypadku klasycznych projektów seedowych, chociażby z branży IT.
Stworzenie produktu biotechnologicznego
jest nieporównywalnie trudniejsze i bardziej
skomplikowane niż napisanie nowej aplikacji.
Inwestycje w projekty biotechnologiczne,
szczególnie na bardzo wczesnym etapie
rozwoju, wymagają nie tylko wiedzy specja-
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listycznej, lecz także wizjonerskiego podejścia biznesowego. Niezbędne jest zarówno
zrozumienie potrzeby rynkowej i znaczenia
proponowanego rozwiązania, jak i procesu
komercjalizacji oraz pozyskiwania finansowania. Jest to branża dla cierpliwych, ale
ta cierpliwość potrafi zostać wynagrodzona
wyjątkowo korzystną stopą zwrotu.
* Case study: W biotechnologii warto szukać nisz. Jednym z ciekawszych przykładów jest biotechnologia weterynaryjna,
która ma szczególnie korzystny stosunek
potencjalnych korzyści do nakładów i ryzyka. Za przykład posłużyć może wrocławski
startup weterynaryjny Bioceltix. Jego pomysłodawca i założyciel, biotechnolog Łukasz
Bzdzion, zafascynowany innowacyjnymi
terapiami chorób zwierzęcych, przekonał
do swojej wizji inwestorów, zbudował silny,
zróżnicowany zespół i z sukcesem pracuje
nad lekami dla zwierząt bazującymi na komórkach macierzystych.

Połączenie jego naukowej wizji z doświadczeniem biznesowym pozostałych osób
w spółce zaowocowało stworzeniem pionierskiej organizacji o ogromnym potencjale
na rodzącym się dopiero rynku leków biologicznych dla psów, kotów i koni. To, co pozornie wydawać by się mogło rynkową niszą,
pozwoli na zajęcie silnej pozycji w ciekawym
segmencie rynku biotechnologicznego. ■

dr Paweł Wielgus
CEO, Kvarko

O ile nie każdy startup z segmentu digital health angażuje się w badania i rozwój, a co za tym
idzie we współpracę z uczelniami, naukowcami i badaczami czy z podmiotami umożliwiającymi korzystanie z wiedzy i wsparcia naukowego, o tyle, jeśli chce funkcjonować na rynku, mało
który może się obyć bez współpracy z partnerami komercyjnymi. Najwięcej startupów, bo cztery na dziesięć zapytanych, w ramach tego typu współpracy korzysta ze wsparcia w działaniach
marketingowych. Można się domyślać, że korzystają one z usług agencji marketingowych bądź
innych ekspertów ds. komunikacji także w zakresie prowadzenia działań reklamowych.
Na drugim miejscu znalazły się ex aequo podmioty zajmujące się weryfikacją założeń biznesowych oraz wspierające ekspertów z danej dziedziny medycyny bądź diagnostyki (po 36 proc.).
Do pierwszej kategorii zaliczyć można np. konsultingowe firmy doradczo-audytorskie, druga
obejmuje podmioty, których ekspertyza i specjalizacja są kluczowe w rozwoju medycznego
startupu. Najprawdopodobniej taka współpraca dotyczy głównie startupów prowadzonych
przez osoby bez wykształcenia medycznego lub z inną specjalizacją. Dodatkowo część ankietowanych wskazała na wsparcie ekspertów posiadających kompetencje, których nie ma zespół
tworzący firmę.
Wsparcie zewnętrzne związane z praktycznymi aspektami medycznymi jest również dosyć
często spotykane. Niemal jedna trzecia (31 proc.) wymieniła możliwość prowadzenia badań
klinicznych lub testów na grupie pacjentów dzięki współpracy biznesowej z innym podmiotem,
natomiast jedna piąta wskazała na komercyjny dostęp do laboratoriów i urządzeń zlokalizowanych poza jednostką (21 proc.).
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Odrębną kategorię stanowi współpraca w kontekście finansowym – 29 proc. korzysta ze wsparcia
w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania. Z jednej strony może to być aktywne poszukiwanie inwestorów zewnętrznych, z drugiej pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania w postaci
granatów, funduszy czy środków unijnych.
Ze stałego wsparcia partnera biznesowego w procesach, technologii, tzw. proof of concept
(PoC), doradztwie czy researchu technologicznym korzysta co czwarta badana firma (24 proc.),
a co piąta (21 proc.) potrzebuje pomocy prawnej dotyczącej wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym np. udzielania licencji, sprzedaży praw do rezultatów badań czy pomocy
w zawiązaniu spółki. Szkolenia i kursy związane z ochroną własności intelektualnej przeprowadza,
w ramach współpracy biznesowej z zewnętrznym podmiotem co dziewiąty startup (12 proc)

Wiodąca współpraca z biznesem to wsparcie marketingowe.

Jak obecnie współpracujesz z partnerami biznesowymi?

40%

Wsparcie w marketingu

Weryfikacja założeń biznesowych

36%

Wsparcie ekspertów z danej dziedziny
medycyny/diagnostyki

36%

Umożliwienie przeprowadzenia badań
klinicznych lub testów na grupie pacjentów

31%

Wsparcie od ekspertów kompetencjami,
których nie posiada zespół

29%

Wsparcie w aplikowaniu
o zewnętrzne źródła finansowania

29%

Wsparcie przez partnera biznesowego
procesów/technologii/umiejętności/proof of concept/
doradztwa/researchu technologicznego itp.
w ramach stałej współpracy

24%

Dostęp do laboratoriów i urządzeń
np. zlokalizowanych poza jednostką

21%

Wsparcie prawne dot.Sprzedaży wyników prac B+R
(udzielenie licencji, sprzedaż praw do wyników badań,
zawiązanie spółki, sprzedaż know-how)

21%

Szkolenia/kursy dotyczące ochrony
własności intelektualnej

Inne

12%
10%
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Technologia
i innowacje
SaMD, czyli software as medical device, to oprogramowanie przeznaczone do celów
medycznych, niestanowiące części samego urządzenia medycznego. Organy regulacyjne
na całym świecie uznały potrzebę opracowania wspólnych ram i zasad dla oprogramowania
urządzeń medycznych. Taka regulacja ma na celu lepszą ochronę pacjentów. Międzynarodowe
Forum Regulacyjne ds. Wyrobów Medycznych (IMDRF) twierdzi, że pewne rodzaje urządzeń,
podobnie jak leki, mają znaczący wpływ na pacjentów i zdrowie publiczne, wymagają zatem
zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności działania. Proces ten poddawany jest
zatem certyfikacji. Warto zaznaczyć, że wprowadzany na rynek produkt posiadający status
SaMD pozycjonowany może być znacznie lepiej w oczach klientów czy potencjalnych partnerów
biznesowych. Mimo to z badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu wynika,
że dwie trzecie startupów nie ma i nie planuje uzyskania certyfikacji SaMD dla swojego
rozwiązania.

2/3 ankietowanych nie planuje uzyskania certyfikacji SaMD.
Czy uzyskałeś lub planujesz uzyskać certyfikację SaMD dla Twojego rozwiązania?
Tak
Nie
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33%
67%

Pozytywne przejście
przez proces
certyf ikowania
daje firmie większą
szansę przetrwania
na rynku
Zastosowanie zaawansowanych algorytmów
i dostępnych danych do wsparcia decyzji lekarzy czy wiedzy pacjentów o sobie samych
z pewnością jest korzyścią dla pacjenta
i zmienia przyszłość opieki zdrowotnej.
Jednak, aby podchodzić do tej zmiany w sposób partnerski, producenci oprogramowania
muszą przedłożyć wszelkich starań, aby wykorzystana technologia w zakresie cyfrowej
opieki zdrowotnej nie stanowiła ryzyka dla
pacjentów. Roche, myśląc o pacjencie, od lat
udoskonala terapię spersonalizowaną i jednocześnie inwestuje w rozwój technologii
i procesów, które pomagają tworzyć narzędzia digital health.

Podejmując decyzję o wytwarzaniu rozwiązania z obszaru digital health należy
skupić się na stosunku korzyści do ryzyka.
O ile wykonanie analizy korzyści jest sprawą
oczywistą (musimy wiedzieć czy nasze rozwiązanie się sprzeda), o tyle analiza ryzyka
jest często pomijana.
Co więcej, w przypadku rozwiązań usprawniających diagnostykę chorób czy wspierających procesy decyzyjne, to właśnie ryzyko,
jakie niesie ze sobą zamierzone używanie
(and. intended use) takiego rozwiązania
powinno determinować sposób, w jaki producent rozwiązania będzie planował, rozwijał i utrzymywał swój produkt.
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Bazując na ocenie ryzyka wykonanej już
na etapie planowania rozwiązania, powinniśmy móc określić, na ile nasze rozwiązanie
mieści się w szeroko rozumianym obszarze
digital health, a na ile jest to już r ozwiązanie,
które może ingerować w życie pacjenta.
W takim przypadku należy pomyśleć o certyfikowaniu swojego rozwiązania pod kątem
spełnienia wymogów lokalnych regulacji
prawnych. Certyfikacja znakiem CE może
okazać się argumentem różnicującym nasze
rozwiązanie od konkurencyjnych a na pewno będzie powodem, dla którego nasi użytkownicy (pacjenci czy też lekarze) zaufają
naszemu oprogramowaniu.
Należy pamiętać, że certyfikacja opóźni proces wejścia na rynek, ale na pewno wpłynie
na lepsze przygotowanie firmy do zarządzania pełnym portfelem certyfikowanych
produktów. Wymusi to też zmianę na poziomie całej organizacji: firma będzie musiała
zbudować system zarządzania jakością jak
również zatrudnić osobę odpowiedzialną
za zgodność z regulacjami.

 ozporządzenia 2017/746 o wyrobach meR
dycznych stosowanych w diagnostyce
in-vitro. Obydwa Rozporządzenia wprowadzają bardzo restrykcyjne podejście do kwalifikacji rozwiązań pod kątem ryzyka dla pacjenta.
Może to oznaczać, że rozwiązanie, które na dziś nie zostało sklasyfikowane jako
SaMD, będzie musiało powstać od nowa aby
spełnić nowe wymogi. Świadomi producenci oprogramowania z obszaru digital health
powinni już dziś dokonywać stosownych
analiz swoich rozwiązań pod kątem nowych
wymogów, aby tworzyć prawdziwie przełomowe rozwiązania, które pozwolą istotnie
poprawić jakość opieki i leczenia pacjentów.
■

Z drugiego wymogu będą zwolnione małe
i średnie przedsiębiorstwa. Stwarza to olbrzymią szansę dla tego rodzaju specjalistów
na rynku, a tych niestety jest mało. W związku z tym może się to okazać „wąskim gardłem” procesu certyfikacji dla startupów.
Certyfikacja oprogramowania będącego wyrobem medycznym (and. SaMD, Software
sa Medical Device) jest wykonywana przez
Jednostki Notyfikowane. Uzyskanie znaku

CE w jednym z krajów Europejskich jest obowiązujące na całym obszarze UE. W przypadku chęci wejścia na rynek USA, należy się
ubiegać o certyfikację FDA. Jednak niezależnie od miejsca, pozytywne przejście przez
proces certyfikowania daje firmie większą
szansę przetrwania na rynku.
Wynika to z faktu wejścia w życie 26 maja
2021 r. nowego Rozporządzenia 2017/745
o wyrobach medycznych oraz b
 liźniaczego
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Justyna Ochal
Regulatory Partnering Leader, Roche

Współpraca
startupów
z lekarzami
i szpitalami
powinna być
podstawą
Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, zwłaszcza o
 nkologii, jest podejmowanie jak najlepszych decyzji klinicznych, opierających się na uporządkowanej
wiedzy na 
temat procesów biologicznych
i fizjologicznych zachodzących na różnych poziomach organizmu, zestawionej
z dostępnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Żyjemy w czasach,
w których nowe urządzenia diagnostyczne dostarczające różnorakich wskaźników
określających stan pacjenta pojawiają się,
zanim dobrze zrozumiemy i wykorzystamy
dane dostarczane przez te już istniejące.
W dodatku w środowisku medycznym
panuje uzasadnione przekonanie, że opty
malne decyzje kliniczne podejmowane są
na podstawie informacji z różnych źródeł.
Wydaje się zatem, że jednym z kluczowych
motorów innowacji w obszarze digital health
powinien być software łączący wiele źródeł

informacji i wspomagający podejmowanie
decyzji klinicznych; sami lekarze podejmują
próby opracowywania takich metod.
W tej sytuacji rozczarowujący jest dla mnie
fakt, że jedynie 33 proc. badanych startupów
uzyskało lub planuje uzyskać certyfikację
SaMD dla swojego rozwiązania – zwłaszcza że
badane startupy deklarują, że ich produkty
mają przede wszystkim charakter usprawniający bądź ulepszający diagnostykę,
dający spersonalizowaną opiekę medyczną
lub wsparcie podejmowania decyzji.
Cieszy natomiast fakt, że 85 proc. startupów
prowadzi aktywnie działalność badawczo
-rozwojową i w znakomitej większości
wykorzystuje metody sztucznej 
inteligencji,
co może sprawić, że na pewnym etapie
pojawi się potrzeba certyfikacji SaMD.

Niepokojący jest jednak brak współpracy

w tym aspekcie z lekarzami czy też szpitalami.
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Wszelkie pomysły powinny być na wczesnym
etapie z nimi konsultowane, ponieważ
kluczowe jest szybkie zestawienie idei
z rzeczywistością. Często obserwuję pomysły
rozwijane aktywnie przez różne grupy, które
tak naprawdę nie mają szans na powodzenie
z uwagi na to, jak wygląda rzeczywistość
rynku medycznego. Szczególnie często
ma to miejsce w przypadku startupów, które
skupiają się na gromadzeniu i analizie danych
rzeczywistych (real world data i evidence)
– tu kluczowa jest wiedza o sposobie
funkcjonowania szpitali oraz o tym, w jaki
sposób lekarze generują i gromadzą dane.

Podsumowując, odnoszę wrażenie, że obecny rynek startupów w obszarze digital health
nie jest wystarczająco mocno związany
z obszarem czy rynkiem medycznym i to jest
jego największa słabość. Uwidacznia to fakt,
że pomimo istotnych problemów służby
zdrowia w okresie pandemii ponad 40 proc.
badanych startupów odpowiedziało, że
obecność COVID-19 nie wpłynęła na jego
działalność, a 15 proc. nie ma w tym aspekcie
zdania. ■

Niezrozumienie rynku medycznego 
często
prowadzi do sytuacji, w których startup
napotyka na bariery utrudniające szerokie

wprowadzenie do praktyki medycznej danego rozwiązania. Ponad 50 proc. badanych
startupów odpowiedziało, że barierą jest brak
zrozumienia technologii i wykorzystania jej
potencjału przez rząd (Ministerstwo Zdrowia,
Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).
Moim zdaniem jest to dalekie od prawdy,
a problem leży po stronie startupów, które
nie potrafią przedstawić w prosty i przekonujący sposób bezpośrednich i mierzalnych
korzyści. Musimy pamiętać, że wdrożenie
rozwiązania na szeroką skalę jest procesem
niezmiernie złożonym i kosztownym (decydenci muszą zawsze brać pod uwagę analizy
kosztów i efektywności).

dr hab. Jan Poleszczuk
profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Kierownik Zakładu Matematyki Onkologicznej
w Narodowym Instytucie Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym
Instytucie Badawczym

Startupy technologiczne, aby działać, wymagają odpowiedniej infrastruktury. Nie inaczej jest
w przypadku rozwiązań dla sektora digital health. Okazuje się, że najczęściej wybieranym
modelem pozyskania infrastruktury stosowanym przy budowie narzędzi są popularne chmury
obliczeniowe, np. AWS, GCP, Azure itp. Tę odpowiedź wskazało niemal czterech na dziesięciu
pytanych (38 proc.).
Z kolei co czwarty (25 proc.) nie ogranicza się do jednego sposobu – stosuje kombinację kilku
metod pozyskiwania infrastruktury. Chmury obliczeniowe są bardziej popularne niż zakup
własnych serwerów i innej niezbędnej infrastruktury (preferowany przez 23 proc. startupów).
O 10 pkt. proc. niższy odsetek wybiera hosting serwerów i infrastruktury na lokalnym rynku
usług IT (13 proc.).
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Pozyskanie infrastruktury to przede wszystkim popularne chmury,
blisko 1/4 planuje zakupić własne serwery i narzędzia.
Jaki model pozyskania infrastruktury stosujesz
przy budowie Twojego rozwiązania?
Popularne chmury obliczeniowe
(AWS, GCP, Azure etc.)

38%

Kombinacja kilku metod
pozyskiwania infrastruktury

25%

Zakup własnych serwerów
i innej niezbędnej infrastruktury

23%

Żadne z powyższych

13%

Hosting serwerów i niezbędnej
infrastruktury na lokalnym
rynku usług IT

13%

Inne

6%

Nie wiem/nie mam zdania

6%

Digital health to pojemny termin. Firmy działające w tym sektorze stosują różnorodne
rozwiązania IT. Poproszone o określenie, jaki jest dominujący charakter tych narzędzi, najczęściej
wymieniały telemedycynę (43 proc.) i aplikacje mobilne, tzw. mhealth (41 proc.). W czołówce
znalazły się również aplikacje webowe (39 proc.).
Telemedycyna i rozwiązania umożliwiające diagnozę lub leczenie pacjentów na odległość mają
szczególnie znaczenie w czasie pandemii COVID-19, kiedy zarówno pacjenci, jak i personel
medyczny są szczególnie narażeni na infekcję, a to z kolei ma wpływ na funkcjonowanie całego
systemu zdrowia.
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Moda
na telemedycynę
Boom na telemedycynę z pewnością zaczął się jeszcze przed tegoroczną pandemią.
W raporcie czytamy, że wszystkie startupy
tworzące rozwiązania w zakresie medycyny
na odległość powstały jeszcze w 2019 roku
albo wcześniej. Nie zmienia to faktu, że telemedycyna to aktualnie gorący temat wśród
startupów, bez względu na ich staż na rynku,
poziom dojrzałości biznesowej czy rozmiary.
Czym tak naprawdę jest telemedycyna?
Podstawowa definicja mówi o „diagnozie
i leczeniu pacjentów na odległość“, co, tak
się składa, znakomicie wpisuje się w pandemiczną rzeczywistość. Nie dziwi fakt, że
spośród ankietowanych startupów, które
odnotowały wzrost przychodów w związku
z pandemią, aż 85 proc. to inicjatywy telemedyczne. Dla tych o sporym przyroście
bazy klientów jest to 60 proc. Dla porównania: w tym samym okresie negatywne skutki
pandemii COVID-19 w sferze przychodów
dotknęły zaledwie 23 proc. startupów.
Na czym polega fenomen telemedycyny?
Istnieje ścisły związek między telemedycyną
a aplikacjami mobilnymi i internetowymi.
Rozwiązania te zapewniają użytkownikom
końcowym wygodny dostęp do produktu,
bez względu na jego pierwotne przeznaczenie. Aplikacje sieciowe i mobilne to narzędzia ułatwiające wielopłaszczyznową, opartą
na zaangażowaniu współpracę z pacjentem.
Stanowią tym samym kolejny, obok np. danych i analityki, istotny element synergii
w tworzeniu łańcucha wartości pacjentów
i lekarzy.
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Wizualizacja danych i rynki aplikacji to kolejne elementy nierozerwalnie 
połączone
z telemedycyną. To dość powszechne
rozwiązania wśród większych firm z dojrzałym produktem.
Reasumując, można spodziewać się dalszego rozwoju telemedycyny w związku
z trwającą pandemią. Oferując skuteczną
diagnozę i leczenie na odległość za pomocą
zaawansowanych technologii, telemedycyna przynosi niekwestionowane korzyści
pacjentom i tym samym jest bardzo wyczekiwanym przez nich rozwiązaniem.
Obszary badań
Młodsze startupy z segmentu firm badawczych stawiają na sensory i robotykę. Dzięki
postępom w rozwoju technologii opartych
na mikroprocesorach i chemii molekularnej sensory coraz dokładniej i skuteczniej
wychwytują chemiczne i biologiczne sygnały. Rozwiązania te można z powodzeniem
stosować jako narzędzia wspomagające
diagnozę i samokontrolę pacjenta. Robo
tyka przydaje się w działaniach wymagających dużej precyzji. Ponadto docelowo może
oszczędzić czas pracownikom służby zdrowia
wyręczanie ich w obowiązkach administracyjnych lub monotonnych czynnościach,
z oczywistą korzyścią dla pacjentów.
Startupy, których działalność koncentruje się
na produkcji sensorów, powstały w większości
w 2017 roku lub później (60 proc. wskazań).
Podobne dane dotyczą startupów działających na niwie robotyki. Te ostatnie to zwykle
nieduże spółki (zatrudniające maksymalnie

10 pracowników). Mając p
owyższe dane
na uwadze, warto obserwować rynek
polskich startupów pod kątem ewentualnego
wzrostu popularności sensorów i robotyki.
Jednocześnie wśród starszych startupów
aktywnych w segmencie badań widać
wzmożone zainteresowanie drukarkami 3D
i biodrukiem, a także neurotreningiem (neurofeedback). Połowa z tych spółek, k
tóre
skoncentrowały działalność na druku 3D,
powstała w 2016 roku, przy czym startupy
aktywne na polu biodruku i neurotreningu
mogą pochwalić się jeszcze dłuższym
stażem rynkowym.
3D i biodruk mają szerokie spektrum zastosowań, wśród których znajdują się narzędzia
chirurgiczne, modele chirurgiczne opracowane dla konkretnego pacjenta, protezy,
a nawet wytwarzanie sztucznych tkanek
i narządów. Starsze startupy twierdzą, że
nadal nie wyszły poza fazę rozwoju w pracy
nad tymi technologiami. Może to oznaczać,
że trzeba poświęcić dużo czasu i pokonać
wiele przeszkód, żeby te rozwiązania stały się
prawdziwie wydajne.
Potencjalne trudności mogą dotyczyć sposobów korzystania z takich technologii, ich
produkcji lub konieczności przeprowadzenia
obszernego postępowania certyfikującego.
Startupy przenoszą się do chmury
Startupy nie wyłamują się z ogólnego trendu,
jakim
jest
przenoszenie
działalności
do chmury. Kierują się ogólnie znanymi
zaletami takiego rozwiązania, czyli tanimi

i elastycznymi mocami obliczeniowymi, wygodą obsługi i dostępnością opcji zdalnej
pracy. Większość startupów korzysta z usług
popularnych na rynku dostawców usług
w chmurze (30 proc. ankietowanych) albo
łączy różne formy dostępu do infrastruktury
(25 proc.). Chmura to rozwiązanie cieszące
się popularnością wśród startupów o różnych poziomach dojrzałości. Zapewnia elastyczną wycenę i szybkie wdrożenie usługi
lub funkcjonalności (provisioning) w zakresie
kształtowania i rozwoju nowego produktu.

W przypadku dojrzałych produktów, ułatwia
ich skalowalność i zarządzanie kosztami.
Infrastruktura chmurowa pozwala usprawnić działania, skracając okres oczekiwania
pacjenta na nowoczesne cyfrowe produkty
medyczne.
Co ciekawe, znaczny odsetek startupów
korzysta z lokalnej infrastruktury dla swoich rozwiązań (23 proc. ankietowanych).
Im startup jest starszy i bardziej dojrzały, tym
częściej inwestuje we własną infrastrukturę. Infrastruktura na miejscu oznacza, że
firma przejmuje całkowitą kontrolę oraz
odpowiedzialność za to, gdzie i w jaki sposób przechowywane i chronione są dane.
W Roche uważamy, że taka kontrola może
być konieczna, żeby zapewnić odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych pacjentów,
co stanowi jednocześnie obowiązek i wielki
przywilej. Młodsze startupy rzadko inwestują
w infrastrukturę lokalną, zdecydowanie preferując elastyczne rozwiązania w chmurze.
Niewielkie zainteresowanie usługami hostingowymi na polskim rynku może wynikać
z ograniczonej oferty lokalnych dostawców
usług hostingowych, ewentualnie może
dowodzić nieefektywności standardowego
modelu hostingowego.
Infrastruktura w chmurze to trend wykraczający poza segment startupów. Duzi gracze
rynkowi coraz częściej stosują strategię
cloud first (chmura jako pierwszy wybór dla
każdego planowanego rozwiązania) w swojej działalności badawczej. Dzięki temu
mają szansę przyśpieszyć wdrożenie zweryfikowanych koncepcji lub po prostu szybko
i skutecznie zredukować koszty.
Polskie startupy stawiają na AI
Jedynie 22 proc. ankietowanych spółek przyznało, że tworzone przez nich rozwiązania
nie zawierają żadnych elementów sztucznej
inteligencji. Wniosek jest prosty: stanowi ona
główną siłę napędową polskich startupów.
W centrum zainteresowania startupów znajdują się zaawansowane rozwiązania analityczne
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(46 proc. respondentów), przy czym wiek
i poziom dojrzałości spółki nie odgrywają tu żadnej roli. Analiza zestawów danych
stanowi podstawę systemów wspomagania procesów decyzyjnych w firmach; coraz
więcej startupów na świecie bada możliwości stosowania etycznego uczenia maszynowego w diagnozowaniu pacjentów. Firma
musi dysponować określonymi zasobami,
żeby tworzone przez nią narzędzia analityczne okazały się sukcesem rynkowym.
To konieczne, biorąc pod uwagę wolumeny
danych i moce obliczeniowe, oraz związany
z tym wysoki poziom złożoności działań.
Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów
(26 proc. wskazań) można powiązać z telemedycyną i usługami polegającymi na zdalnym
diagnozowaniu, szczególnie że żaden z tych
startupów nie odczuł negatywnych skutków pandemii, a 31 proc. o
 dnotowało wzrost
przychodów w związku z koronawirusem.
Zautomatyzowana analiza obrazów diagnostycznych z użyciem potężnych mocy
obliczeniowych to cel, do którego dąży się
w wielu dziedzinach medycyny, od onkologii po okulistykę. Jego osiągnięcie może
istotnie wpłynąć na szybkość i trafność

diagnozowania.
Przetwarzanie języka naturalnego (ang.
natural language processing) jest znacznie mniej popularne (14 proc. wskazań).
Po NLP częściej sięgają dojrzałe i większe
firmy. To dość złożona technologia, potrzebne są większe zasoby, żeby rozwiązanie stało się wydajne. Rozwiązania z zakresu NLP
można zastosować w całej gamie aplikacji
wspierających pacjenta, w tym w chatbotach do wstępnych badań przesiewowych,
ucyfrowieniu dokumentacji medycznej,
wyszukiwarkach lub kodowaniu objawów.
Młodsze startupy częściej interesują się rozwiązaniami VR i AR (wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości). Większość z nich jest obecnie
na etapie kształtowania i rozwoju produktu.
Na naszych oczach tworzy się nisza, k tórą
nowi gracze rynkowi starają się wypełnić
swoimi rozwiązaniami. Efekty pojawią się
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w niedalekiej przyszłości i z pewnością będą
ciekawe. Technologia ta ma nadzwyczajny
potencjał. Na przykład może zrewolucjonizować sposób działania współczesnego laboratorium diagnostycznego poprzez dostęp
do usługi zdalnego wsparcia, nie wspomnę
nawet o planowaniu zabiegów czy wyjaśnieniu pacjentowi mechanizmów skomplikowanych schorzeń.
Schematy przetwarzania danych
medycznych
Cyfrowa opieka zdrowotna jest ściśle powiązana z przetwarzaniem danych medycznych.
RODO nakłada dużo obowiązków na firmy
w związku z ochroną danych osobowych
pacjenta. W rezultacie pracujące na nich
startupy muszą umieć się poruszać w o wiele bardziej złożonym otoczeniu prawnym
i technologicznym.
Bez wątpienia dane osobowe pacjenta
otwierają ogromne możliwości personalizacji
usług
medycznych
ale
jednocześnie
nakładają na posługujące się nimi firmy
ogromne zobowiązania. Zaawansowana
analiza zestawów danych medycznych
odsłania przed nami sekrety biologii
człowieka. Udostępniając swoje dane, pacjent
przyczynia się do postępu w nauce, żeby
ostatecznie skorzystać ze skuteczniejszych
metod leczenia. Jednocześnie pacjent
oczekuje, że jego dane osobowe zostaną
użyte w odpowiedzialny sposób, zgodnie
z obowiązującymi standardami etycznymi
i zachowaniem transparentności. Zgodnie
z oczekiwaniami, większość ankietowanych
startupów albo przetwarza (37 proc.
wskazań), albo wytwarza (25 proc.) dane
pacjenta. Jednocześnie 25 proc. firm
deklaruje, że nie przetwarza żadnych danych
pacjenta ani danych medycznych.
Trudno ustalić, jaki charakter mają produkty cyfrowej opieki zdrowotnej oferowane
przez te ostatnie podmioty. Możemy jedynie
przypuszczać, że chodzi tu o młodsze spółki
o niższym stopniu dojrzałości.

Certyfikacja oprogramowania
jako wyrobu medycznego
Tworzenie oprogramowania do celów medycznych nakłada na producentów ogromną
odpowiedzialność. Dlatego warto rozważyć
certyfikację takiego oprogramowania jako
wyrobu medycznego. Tymczasem zdecydowana większość (67 proc. wskazań) ankietowanych startupów nie planuje starać się o taki
certyfikat dla swojego produktu.
To spore zaskoczenie, jeśli weźmiemy pod
uwagę, że 62 proc. z tych firm zamierza
przetwarzać lub generować dane pacjenta.
To tym bardziej zdumiewające, że wśród najczęściej wymienianych przez respondentów
przeznaczeń produktu znajdują się: usprawnienie diagnostyki cyfrowej, spersonalizowana opieka medyczna i wspomaganie podejmowania decyzji klinicznych.
Powodów takiej postawy można szukać
w silnej potrzebie zwinności i ograniczonych zasobach startupu na badania. Proces
certyfikacji może podnieść koszt rozwoju
produktu i opóźnić jego dystrybucję rynkową, a tego firmy starają się unikać. Jest też
druga strona medalu: certyfikacja a posteriori (jeśli okaże się konieczna) niesie ze sobą
ryzyko rozwoju produktu od zera. W niektórych przypadkach uwzględnienie certyfikacji w planach od samego początku może de
facto oznaczać oszczędności.

Ochrona własności intelektualnej
Patenty stanowią niezwykle popularną
i ważną metodę ochrony własności intelektualnej praktycznie na całym świecie.
Startupy chętnie sięgają po tę formę ochrony.
Połowa ankietowanych startupów już posiada
patent albo jest w trakcie jego wyrabiania.
Im młodszy startup, tym większe prawdopodobieństwo braku patentów. Można to interpretować dwojako: albo młodsi gracze
znajdują się jeszcze na wczesnym etapie
badań, albo działają w dziedzinach, w których patentowanie rozwiązań jest mniej
powszechne, np. w sektorze usług lub
wytwarzaniu oprogramowania.
Polskie startupy zajmują się kwestiami
medycznymi o niebagatelnym znaczeniu. Stawiają czoła wyzwaniom za pomocą
przełomowych rozwiązań zintegrowanych
z nowoczesną infrastrukturą. Mocny nacisk
na sztuczną inteligencję dowodzi wielkich
aspiracji tych spółek; muszą one sprostać
wyśrubowanym wymaganiom w zakresie
odpowiedzialnego i etycznego korzystania
z danych, szeroko zakrojonej ochrony danych
osobowych i certyfikacji rozwiązań.
Pokonanie tych wyzwań oznacza wzmocnienie pozycji polskich startupów na międzynarodowym rynku cyfrowych usług medycznych,
a przede wszystkim – poprawę jakości życia
pacjentów. ■

Certyfikacja oprogramowania jako wyrobu
medycznego przynosi korzyści zarówno
pacjentom i pracownikom służby zdrowia,
jak i samemu produktowi. Umożliwia
wykorzystywanie oprogramowania do po
ważnych celów, jak np. wspomagania
decyzji, oraz ułatwia integrację z innymi

certyfikowanymi programami i narzędziami medycznymi.
Certyfikacja to także sposób na ograniczenie
ryzyka potencjalnej niezgodności z obowiązującymi przepisami po wprowadzeniu produktu na rynek. Odpowiednio przeprowadzona nie musi być droga i może stanowić
rozsądną inwestycję.

Krzysztof Bokiej
Lead IT Expert, Roche
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Trzy startupy na dziesięć (29 proc.) korzystają z sensorów medycznych, np. takich, które mogą
na bieżąco monitorować poziom aktywności pacjenta.
Tego typu narzędzia, które pacjent może samodzielnie stosować w domu, są skuteczne,
gdyż umożliwiają pozostawanie pacjenta w dalszym ciągu pod kontrolą lekarza, a jednocześnie
ograniczenie bezpośrednich kontaktów na linii lekarz – pacjent.
Co czwarty startup medyczny korzysta z narzędzi IT do tworzenia wizualizacji danych, dzięki
którym można lepiej zaplanować i przeprowadzać skomplikowane zabiegi medyczne. Co piąty
zaś do świadczenia usług związanych z medycyną wykorzystuje marketplace lub innego typu
platformy online (22 proc.).
Korzystanie z drukarek 3D jest kluczowym dla działalności 16 proc. ankietowanych podmiotów
elementem IT. Nieco mniej, bo 14 proc. startupów, wykorzystuje technologie robotyczne.
Co dziesiąta firma wskazała tzw. neurofeedback, czyli technologie IT do analizy i przetwarzania
sygnału EEG, tak by w czasie rzeczywistym zobrazować pracę mózgu.
Dalej na liście znalazły się takie rozwiązania jak tzw. wearables (np. smartwatch), inteligentne
systemy dostarczania leków (smart drug delivery devices), biodruk (stosowany do budowy modeli
tkankowych 3D) i nanotechnologie – czyli wykorzystywanie struktur o rozmiarach na poziomie
cząsteczkowym. Wszystkie wymienione rozwiązania IT otrzymały po 6 proc. wskazań.
Sztuczna inteligencja (z ang. artificial intelligence – AI) jest podstawą funkcjonowania startupów
w sektorze digital health. Algorytmy AI odgrywają np. znaczącą rolę w analizie, diagnozowaniu
i monitorowaniu postępów leczenia pacjentów. Zdaniem większości ekspertów wykorzystanie
sztucznej inteligencji w medycynie będzie coraz bardziej popularne – przewiduje się, że w ciągu
najbliższych lat będziemy świadkami postępującej rewolucji AI w kontekście ochrony zdrowia.
Już teraz zdecydowana większość startupów stosuje takie rozwiązania (zadeklarowało tak aż
78 proc. ankietowanych).
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Oczekiwania
środowiska
medycznego
wobec nowych
rozwiązań
cyf rowych
Rok 2020 upływa pod znakiem Telemedycyny. Jeszcze nigdy tak wiele świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie było realizowanych zdalnie.
Pod szyldem izolacji w celu 
zahamowania
rozprzestrzeniania się COVID-19 niemal
z dnia na dzień dokonała się zmiana sposobu diagnozowania, leczenia i monitorowania
stanu zdrowia.
Kolejne małe i duże przedsiębiorstwa odpowiadają na potrzebę rynku wprowadzając produkty i usługi, które mają usprawnić
udzielanie świadczeń medycznych, również
w ramach teleporad.

Czego świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy
oczekują od produktu?
Po pierwsze, bezpieczeństwa. Nie c
hodzi
tu jedynie o bezpieczeństwo pacjenta.
Lekarze nauczyli się wybierać w swoich

praktykach certyfikowane wyroby medyczne, bo znak CE to mniejsze ryzyko błędnej
diagnozy. Rzetelne wykonywanie zawodu
lekarza to przede wszystkim prawidłowy dobór warsztatu pracy. Powszechnie dostępne
są gadżety, których wartości diagnostyczna
jest co najmniej wątpliwa. Natomiast certyfikowanych wyrobów medycznych do użytku
domowego wciąż jest zbyt mało.
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Po drugie, udokumentowanych korzyści
z zastosowania produktu lub usługi. Lekarz
nie poleci innowacji, jeżeli jej efektem nie
będą dane, które są jasną przesłanką do podjęcia konkretnych działań. Lekarz i pacjent
muszą rozumieć wynik usługi i być przekonani, że na jego podstawie warto podejmować decyzje.

W ciągu kilku tygodni nastąpił przełom
w medycynie, na który czekaliśmy kilka lat.
Powszechność telemedycyny zaskakuje
nawet osoby od dawna promujące zdalną

diagnostykę i terapię. Jedno jest pewne –
telemedycyna okazała się skuteczna i nie

odda pola. Nie ma od tego odwrotu. ■

Wreszcie, łatwego stosowania w warunkach domowych. Wiele bezpiecznych
i efektywnych narzędzi nie uda się rozpowszechnić, ponieważ do ich wykorzystania
potrzebne są znaczące adaptacje mieszkania, konieczność wsparcia osób trzecich,
skomplikowane w obsłudze aplikacje lub
założenie super-dokładnego zestawu czujników na konkretne miejsca na ciele.
Wytwórcy wyrobów i dostawcy usług muszą
zrozumieć, że szczytem oczekiwań od statystycznego pacjenta jest przyjęcie porannej
tabletki i pomiar ciśnienia tętniczego raz
w tygodniu. Jeżeli w celu uzyskania istotnej
informacji o stanie zdrowia konieczne jest
codzienne wykorzystanie urządzenia rano
i wieczorem równie dobrze można wymagać
odbycia rytuału o brzasku w wersji zależnej
od fazy księżyca.

dr hab. n. med. Andrzej Caćko
Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny,
Pełnomocnik Rektora ds. Cyfryzacji Uczelni,
Doradca w Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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AI integralną
częścią coraz
liczniejszych
gałęzi przemysłu
i usług
Sukces każdego startupu zależy od innowacyjnego pomysłu, dobrze dobranego zespołu,
partnerów wspierających, odpowiedniej infrastruktury oraz finansowania pozwalającego
na skupienie się na projekcie, a na końcowym etapie – komercjalizacji rozwiązania.
Polska jest specyficznym krajem, gdzie
niełatwo jest powiązać wszystkie te kompetencje, a błędny dobór poszczególnych
elementów w większości przypadków do
prowadza do tego, że nowatorskie pomysły
nigdy nie osiągają fazy przychodowej.
Inicjatywy wykorzystujące sztuczną inteligencję cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dzieje się tak
głównie dlatego, że projekty te zajmują się
przetwarzaniem olbrzymich ilości danych,
które same w sobie mają ogromną wartość.
Efekty ich pracy pozwalają oszczędzać czas
i pieniądze, w tym często wspomagać lub
zastępować pracę wielu ludzi, co przyczynia
się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
W większości krajów na świecie niestety nie
można patentować rozwiązań związanych
z oprogramowaniem, niebędących elementem jakiegoś urządzenia.

Tymczasem dane i wyniki ich analizy stanowią
większą wartość niż patenty, oczywiście przy
założeniu sensownego modelu biznesowego
ich wykorzystania.
Startupy chcące rozpocząć przygodę przy
projektach ze sztuczną inteligencją nie
mają łatwego zadania. Przede wszystkim
potrzebny jest wykwalifikowany doświadczony zespół analityków danych, a także
programistów AI. Niezbędna jest duża moc
obliczeniowa, odpowiednia wielomodułowa
konfiguracja sprzętu i opracowanie sposobu
uczenia algorytmów przez ludzi, a co ważniejsze – dostęp do dużych ilości danych.
Bez tego używanie uczenia maszynowego
nie ma sensu.
W przypadku infrastruktury z pomocą przychodzą wiodący dostawcy MLaaS (machine
learning as a service), jednak trzeba spełnić szereg kryteriów, żeby dostać „kredyty”
na budowę swojego rozwiązania. Do największych firm wspierających rozwój startupów
należą Microsoft z programem Microsoft
for Startups, oferujący aż 120 tys. dolarów
w dwuletnim programie akceleracyjnym,
oraz Amazon i Google Cloud AI.
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Jednak przy naszym projekcie ze względu
na jego specyfikę zdecydowaliśmy się na dołączenie do programu Microsoft for Startups
(Azure Machine Learning Service). Wykorzystanie gotowych technologii ułatwia szybkie
szkolenie modeli oraz ich wdrożenie, a każdy
z programów oferuje dodatkowo wiele korzyści, takich jak wsparcie dedykowanych
osób, uczestnictwo w szkoleniach, dostęp
do światowego rynku sprzedaży czy wsparcie marketingowe. Jest jednak jeden haczyk:
aby móc dołączyć do tych programów,
trzeba mieć nowatorski pomysł na biznes,
a na pokładzie rozpoznawalny fundusz inwestycyjny. Niestety nie jest to takie proste
dla większości startupów na etapie walidacji
koncepcji.
Sektor spółek opierających działalność
na mechanizmach sztucznej inteligencji jest
w Polsce jeszcze mało rozwinięty, jednak
wszystko wskazuje na to, że już w bliskiej
przyszłości sztuczna inteligencja będzie integralną częścią coraz liczniejszych gałęzi
przemysłu i usług. ■
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Anna Rybka-Krysiak
prezes zarządu Diagu.ai

Blisko połowa badanych (46 proc.) korzysta z zaawansowanej
analityki opartej na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i tzw. deep learning, czyli procesie, w którym algorytm
uczy się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego m
 ózgu,
takich jak np. rozpoznawanie mowy, obrazów i tworzenie na tej
podstawie analiz i prognoz. Co czwarty startup w ykorzystuje
tzw. computer vision, czyli technologie rozpoznawania obrazów, gdzie komputer przekłada obraz na jego opis cyfrowy
w celu jego dalszego przetwarzania i analizy.
NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne, oznaczające
przetwarzanie języka naturalnego przez algorytmy sztucznej
inteligencji, jest wykorzystywane przez 14 proc. badanych.
Niewiele mniej (12 proc.) stosuje urządzenia VR (wirtualnej

rzeczywistości) oraz AR (rozszerzonej rzeczywistości). Przykładem może tu być pomoc w szkoleniu chirurgów, którzy dzięki
wykorzystaniu trójwymiarowych modeli narządów w wirtualnej rzeczywistości mogą bezpiecznie przygotować się
do skomplikowanych zabiegów, co znacząco ogranicza ryzyko
błędu.
Jeden na dziesięć startupów wskazał w badaniu na interfejsy
głosowe umożliwiające interakcję z komputerem – dzięki
platformie, która może zainicjować zautomatyzowany proces
i realizację danego działania. Identyczny odsetek korzysta
w tym celu z chatbotów automatyzujących konwersacje online
(czy to przez komputer, czy przez smartfon).
Istotnym elementem działania startupów technologicznych
są dane udostępniane przez użytkowników ich rozwiązań.
Szczególne znaczenie ma to w przypadku podmiotów z sektora medtech – mają one dostęp do danych medycznych, k
 tóre
często są wrażliwe, co wymaga mocnego zabezpieczenia
i ochrony. Okazuje się jednak, że co czwarty system s tosowany
przez polskie startupy medyczne nie przetwarza żadnych
danych pacjentów czy instytucji medycznych (25 proc.).
Dostęp do tych danych i następnie ich przetwarzanie (w formie
jawnej czy też pseudoanonimowej, czyli takiej, w której anonimowość danych można odwrócić za pomocą odpowiedniego klucza) deklaruje 37 proc. z nich. Jedna czwarta nie tylko
je przetwarza, lecz także generuje nowe dane tych pacjentów
lub instytucji medycznych.
Dużą rolę w obiegu danych medycznych może spełnić implementacja technologii blockchain w obszarze zdrowia
cyfrowego, dzięki zwiększonej odporności baz danych tego

typu na awarie systemów informatycznych i cyberataki.
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Mamy dla Was
wiedzę i kapitał
Startupy rozwijające pomysły w obszarze
zdrowia stanowią około 10 proc. „populacji” 2.
Autorzy tego raportu wykazali, że blisko
połowa z nich sięga po finansowanie
venture capital.
Na krajowym rynku wyróżniają się przede
wszystkim DocPlanner i Infermedica, które
zebrały pokaźne rundy finansowania i prowadzą ekspansję na zagranicznych rynkach.
Obie spółki założone zostały już prawie
dekadę temu, a na rynku przybywa świeżej
krwi. Obserwując rosnącą liczbę innowacji
na rzecz poprawy zdrowia, w 2019 roku postanowiliśmy uruchomić Akademię BioMed
– projekt dedykowany startupom, które były
już na etapie prototypu bądź działającego
rozwiązania lub usługi.
Do naszego programu edukacyjnego zaprosiliśmy 20 projektów (15 z obszaru medtech
i 5 biotech) oraz 5 funduszy venture capital.
Dwutygodniowy maraton szkoleń i warsztatów na 
trasie W
 arszawa – Nottingham

Eliza Kruczkowska
dyrektorka w departamencie rozwoju
innowacji, Polski Fundusz Rozwoju
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zakończyliśmy demo day przed inwestorami. Szczególnie cieszy nas, że nie okazał
się on 
jedynie testem umiejętności prezentacji, ale zakończył się zamknięciem
rundy na 7 milionach złotych pomiędzy
funduszem M
 ontis C
 apital a Biotts. To nie
jedyny przykład wspierania przez nas segmentu opieki zdrowotnej. Grupy PFR zapewniły f inansowanie ponad 30 startupom
z tej branży, co przekłada się na 10 proc.
całego portfela. Biorąc pod uwagę, że obszar
opieki zdrowotnej pojawia się w strategiach
inwestycyjnych znacznej części nowych
funduszy, można się spodziewać, że ten
udział będzie rósł w kolejnych latach. ■

Top10 startupów Healthcare
1. DocPlanner
6. Telemedi
2. Infermedica
7. Aether Biomedical
3. StethoMe
8. Jutro Medical
4. Biotts
9. Holo Surgical
5. Genomtec
10. Molecule One

Rozalia Urbanek
dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures

Zagwarantowanie wyłączności to kwestia niezwykle istotna w przypadku opracowywania
innowacyjnych rozwiązań. Patenty chroniące własność intelektualną i ograniczające ryzyko
skopiowania pomysłów przez podmioty konkurencyjne mogą być podstawą szybkiego
rozwoju biznesu, ale nie zawsze istnieje możliwość lub potrzeba tego typu zabezpieczeń.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisami prawa patentowego ochroną patentową nie mogą
zostać objęte programy komputerowe, co oznacza, że rozwiązania software’owe są z tej opcji
wyłączone (a to znaczna część działalności technologicznych startupów).
Jest to jednak temat złożony, gdyż wymaga rozróżnienia programów komputerowych
samych w sobie oraz rozwiązań postrzeganych jako narzędzia techniczne wykorzystujące
oprogramowanie. Wyłączenie możliwości ochrony patentowej dotyczy pierwszej ze wskazanych
kategorii3. W rzeczywistości okazuje się, że co drugi startup zapytany o tę kwestię nie posiada
własnych patentów i nie jest w trakcie ich rejestracji.
Nie tylko w Polsce, ale w większości krajów na świecie nie można patentować rozwiązań
związanych z oprogramowaniem niebędących elementem jakiegoś urządzenia. Jednak
to właśnie dane i wyniki ich analizy stanowią większą wartość niż patenty, oczywiście przy
założeniu sensownego modelu biznesowego ich wykorzystania. Inicjatywy wykorzystujące
sztuczną inteligencję cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dzieje
się tak głównie dlatego, że projekty te zajmują się przetwarzaniem olbrzymich ilości danych,
które same w sobie mają ogromną wartość.
Spośród tych, które przeszły tę ścieżkę, zdecydowana większość posiada patenty zarejestrowane
w Polsce – takiej odpowiedzi udzieliło aż czterech na dziesięciu ankietowanych (40 proc.).
Jedna piąta ma patenty zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej (19 proc.), a kolejne
17 proc. w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo 6 proc. wskazało, że posiada patenty w krajach
innych niż Stany Zjednoczone czy państwa członkowskie UE.

Połowa startupów nie posiada własnych patentów ani nie jest w trakcie ich rejestracji.
Czy firma posiada własne patenty lub jest w trakcie procesu ich rejestracji?
Tak, poza Polską i UE
Tak – w UE
Tak – w USA
Tak – w Polsce
Nie

6%
19%
17%
40%
50%
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Współpraca
z partnerami
W rozdziale trzecim opisaliśmy, w jakim zakresie polskie startupy z branży digital health współpracują z partnerami biznesowymi. Wśród odpowiedzi dominowało wsparcie w działaniach
marketingowych, weryfikacja założeń biznesowych oraz pomoc ekspertów z danej dziedziny
medycyny lub diagnostyki. Co ciekawe, jeśli zapytać te same firmy o to, czego oczekiwałyby
od takiej współpracy, różnice nie są znaczące. Wygląda więc na to, że ich potrzeby są już w dużej
mierze zaspokajane.
W przypadku oczekiwań związanych ze współpracą również przeważają te dotyczące wsparcia
marketingowego – takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych (53 proc.). Niemal
co drugi oczekuje wsparcia ekspertów z kompetencjami, których nie posiada zespół, a także
specjalistów określonej dziedziny medycyny i diagnostyki. Kwestie związane bezpośrednio
z oczekiwaniami z zakresu medycznego to także umożliwienie przeprowadzania badań klinicznych lub testów na większej grupie pacjentów (35 proc.) oraz dostęp do laboratoriów i urządzeń
zlokalizowanych poza jednostką (28 proc.).
Dosyć wysoko plasuje się pomoc w weryfikacji założeń biznesowych – tę odpowiedź wskazało
aż 40 proc. ankietowanych, a 35 proc. oczekuje wsparcia w aplikowaniu o zewnętrzne źródła
finansowania. Dokładnie jedna trzecia startupów (33 proc.) potrzebuje pomocy prawnej dotyczącej sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych – udzielania licencji, praw do wyników
badań, komercjalizacji wiedzy oraz know-how itp. Stałej współpracy biznesowej w postaci
doradztwa dotyczącego procesów, technologii, proof of concept czy researchu technologicznego życzyłoby sobie 28 proc. badanych. Co dziewiąty jako pożądane wymienił szkolenia
i kursy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Analiza wyników badania pokazuje ciekawą prawidłowość – polskie startupy z segmentu
digital health, w celu realizacji wymienionych w poprzednim wątku wyzwań częściej decydują
się na współpracę z korporacjami (63 proc.) niż z uczelniami (55 proc.). Niemal co piąty (17 proc.)
wskazuje z kolei na ośrodek badawczo-rozwojowy.
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W medycynie
istnieje co najmniej
kilka pól naturalnego
współdziałania
startupów i uczelni
Uczelnie mogą i powinny stać się matecznikiem naukowców szukających samodzielności
w biznesie, a wręcz miejscem, w którym po raz
pierwszy mogą oni usłyszeć o takiej możliwości kariery. Miejscem, w którym ambitni
i niebojący się ryzyka badacze są w stanie
podjąć decyzję o ewentualnym usamodzielnieniu biznesowo-naukowym, ze świadomością potencjalnych zysków i strat.
Oczywiście optymalna jest sytuacja, gdy
uczelnia jest atrakcyjna dla swoich pracowników zarówno jako instytucja naukowa,
jak i inkubator przedsiębiorczości. Wtedy
bowiem każda decyzja dotycząca ścieżki

kariery jest pozytywna, świadoma, a nie jest
tylko wyborem mniejszego zła.
Co więcej, już samo stworzenie na uniwersytetach, w tym medycznych, dobrego klimatu
dla powstawania startupów ma szansę

wpłynąć pozytywnie nie tylko na przyszłych
naukowców-biznesmenów,

lecz
także
na całe środowisko naukowe uczelni.
Dlaczego? Bo takie otoczenie zmusza
do ucieczki od rutyny, zaczyna zachęcać
do śmiałego łączenia teorii z praktyką i,
co istotne, wytwarza nawyk odważnego
rozwiązywania problemów badawczych
podsuwanych przez własną wyobraźnię,

a także przez codzienną rzeczywistość.
W medycynie istnieje co najmniej kilka pól naturalnego współdziałania s tartupów i uczelni.
Do tych już niemal tradycyjnych i mocno
do tej pory eksplorowanych n
 ależy wytwarzanie przez zdolnych, obdarzonych wyobraźnią
i empatią naukowców różnego rodzaju urządzeń medycznych. Tak powstały setki i tysiące protez, implantów, stymulatorów, monitorów, wizjerów, narzędzi chirurgicznych itp.
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– urządzeń r atujących życie i zdrowie pacjentów, ale też nierzadko przynoszących zyski
swoim twórcom. Jeszcze lepiej komplementarność aktywności i potencjału startupów
i uczelni medycznych widać chyba w obszarze b
 ioinformatyki i sztucznej inteligencji.
Nie sposób odmówić polotu innowacyjnym
rozwiązaniom 4.0, tworzonym przez wielu
obdarzonych nieograniczoną wyobraźnią
twórców startupów, ale należy pamiętać,
że wyjątkowość algorytmów sztucznej inteligencji jest wprost proporcjonalna do wyjątkowości i jakości bazy danych, na podstawie
której zostały utworzone.
A stworzenie kompleksowej bazy danych
klinicznych, laboratoryjnych i na przykład
genomicznych setek czy tysięcy pacjentów
nie jest zbyt proste dla startupu i wciąż pozostaje domeną uniwersytetów 
medycznych
oraz współpracujących z nimi szpitali klinicznych. I z takich między innymi powodów
zestawianie potencjałów i komplementarna
współpraca startupu i uczelni w 
obszarze
tzw. big data daje szansę na stworzenie
niezwykle oryginalnych, a jednocześnie
klinicznie i społecznie przydatnych rozwiązań
bioinformatycznych. ■

prof. dr hab.
Marcin Moniuszko
prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku

Jeśli zapytać ankietowanych, z kim chcieliby wejść we współpracę, to trend preferowania przede
wszystkim korporacji okazuje się jeszcze silniejszy. Chęć współpracy biznesowej z korporacją
wskazało aż trzy czwarte startupów. Na drugim miejscu uplasowały się ośrodki B&R, wymienione
przez 65 proc. Natomiast nawiązania współpracy z uczelnią chciałoby 49 proc. badanych.
Z jakimi partnerami biznesowymi chciałbyś współpracować
w ramach wyżej wymienionych wyzwań?

76%

Korporacją

65%

Ośrodkiem B&R
Uczelnią
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49%

Większość startupów segmentu digital health współpracuje z rozmaitymi organizacjami
medycznymi, jednak aż 16 proc. z nich nie kooperuje z żadnym podmiotem tej branży.
W tym przypadku, podobnie jak w kwestii B&R, ankietowane firmy najchętniej współpracują
z indywidualnymi lekarzami lub innymi pracownikami medycznymi. Taką odpowiedź wybrał
więcej niż co drugi startup (51 proc.).
Na drugim miejscu znalazły się kliniki (47 proc.), które, jako podmioty ukierunkowane na kształcenie lekarzy, prowadzone są przez uczelnie medyczne. Jeśli chodzi o szpitale, to badane
startupy zauważalnie chętniej wchodzą we współpracę z podmiotami prywatnymi (40 proc.) niż
publicznymi (33 proc.). Dalej plasują się centra diagnostyczne i przychodnie (obie odpowiedzi
po 28 proc. wskazań). Inne instytucje zdrowia wybrał niemal co piąty ankietowany (19 proc.).
Podobny odsetek (21 proc.) prowadzi działania wspólnie z firmą farmaceutyczną.
Dane pokazują również, że polskie startupy najmniej chętnie wchodzą w kooperację z fundacjami
lub organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów (9 proc.) oraz 
instytucjami
rządowymi, w tym Ministerstwem Zdrowia (7 proc.).

Startupy współpracują z rozmaitymi organizacjami medycznymi,
aż 16% nie współpracuje z nikim z branży.

Z jakimi organizacjami medycznymi współpracujesz?
Indywidualnie z lekarzami/
pracownikami medycznymi

51%
47%

Kliniki

40%

Szpitale prywatne

33%

Szpitale publiczne
Przychodnie

28%

Centra diagnostyczne

28%
21%

Firmy farmaceutyczne

19%

Instytucje zdrowia
Fundacje i NGO
reprezentujące pacjentów
Instytucje rządowe
(w tym Ministerstwo Zdrowia)
Inne
Z nikim nie współpracujemy

9%
7%
9%
16%

59

06 / 07

FINANSOWANIE
I OTOCZENIE
EKONOMICZNE

61

#0607
Modele biznesowe
medycznych startupów
Target startupów sektora digital health, czyli końcowy użytkownik oferowanych przez nie
rozwiązań, okazuje się zróżnicowany, choć w sposób wyraźny dominują tu podmioty będące
elementem szeroko pojętej służby zdrowia. Więcej niż połowa zadeklarowała, że usługi kierują
przede wszystkim do placówek opieki zdrowotnej (54 proc.), szpitali (52 proc.) i do pojedynczych
lekarzy (52 proc.). Co czwarte rozwiązanie jest przeznaczone dla innych niż lekarze pracowników
medycznych. Również sporo jest takich firm, których docelowym odbiorcą są nie pracownicy
czy instytucje ochrony zdrowia, ale bezpośrednio pacjenci lub klienci indywidualni (46 proc.).
Wiele startupów świadczy usługi dla korporacji – oferują je zarówno spółkom jako takim, jak
i osobom w nich zatrudnionym (42 proc.). Więcej niż co czwarty startup (27 proc.) współpracuje z administracją publiczną i swoje rozwiązanie udostępnia instytucjom takim jak Narodowy
Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Co piąty ankietowany posiada produkt lub usługę
przeznaczoną dla firm ubezpieczeniowych (21 proc.).

Target startupów jest bardzo zróżnicowany z dominującą pozycją opieki zdrowotnej,
szpitali i lekarzy.
Do kogo kierujesz swoje rozwiązania?
Kto jest użytkownikiem końcowym Twojego rozwiązania?

54%

Placówek opieki zdrowotnej
Szpitali

52%

Lekarzy

52%

Bezpośrednio do pacjentów/
klientów indywidualnych

46%
42%

Korporacji
Administracji publicznej
(Ministerstwo Zdrowia, NFZ)
Innych pracowników
służb medycznych
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27%
25%

Firm ubezpieczeniowych

21%

Inne

21%

Rozwiązania sektora digital health proponowane przez polskie startupy niemal w połowie
przypadków mają na celu usprawnianie diagnostyki medycznej (48 proc.). W nowoczesnych
narzędziach upatruje się odpowiedzi np. na trudności pacjentów z dostaniem się do specjalisty czy na specjalistyczne badania, na które czas oczekiwania jest zazwyczaj zbyt długi. Jest
to zatem aspekt, który w polskich warunkach wymaga usprawnienia. Z kolei poprawa jakości
diagnostyki o charakterze cyfrowym przyświeca rozwiązaniom oferowanym przez 44 proc.
ankietowanych firm.
Identyczny odsetek zadeklarował, że ich produkty oferują klientom spersonalizowaną opiekę
medyczną. Cztery startupy na dziesięć wskazują, że świadczone przez nich usługi służą w
 sparciu
podejmowania decyzji terapeutycznych, a co trzeci – zwiększeniu zaangażowania pacjentów
(33 proc.).
Jedna piąta firm biorących udział w badaniu deklaruje, że ich produkt lub usługa ma na celu
gromadzenie i analizę danych rzeczywistych (RWD) lub służy celom edukacyjnym (w obu przypadkach po 19 proc. odpowiedzi). Kolejne 15 proc. określa cel swoich rozwiązań jako market
access.
Co dziewiąty badany oferuje narzędzia ułatwiające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych,
a także dające wsparcie opiekunom pacjentów lub osobom niepełnosprawnym (12 proc.).
Jeden startup na dziesięć specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z niepełnosprawnościami
(10 proc.). Ponadto ankietowani wskazywali też na ulepszanie procesu elektronicznej oceny
wyników leczenia klinicznego (eCOA, czyli electronic clinical outcome assessments) – 6 proc.
i profilowanie genomowe – 4 proc.
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Zapanowała
gorączka
koronawirusa
Wybuch pandemii dla branży medtech
– w przeciwieństwie do dla wielu innych –
był silnym katalizatorem zmian. Procesy,
które toczyły się na rynku projektów

medtechowych, wielokrotnie przyspieszyły.
To, co miało się dziać przez lata, dzieje
się przez miesiące. To, co było wczoraj
gadżetem, dziś jest codziennym narzędziem.
Sektory, które dotychczas zachowywały
się
konserwatywnie,
otwierają
swoje
przestrzenie na nowe koncepcje.

Nie ma sensu przygotowywać produktów, które potrzebne są teraz, na rok 2022,
bo w między czasie inni zajmą miejsce
na rynku i trzeba będzie pukać w okienko.
Nie ma sensu przygotowywać się na skalę
mierzoną szczytami „gorączki”, jeżeli w przyszłości kotwica kosztów stałych pociągnie
nas na dno. Trzeba być sprytnym, znaleźć
miejsce na rynku, które nie wyparuje, trzeba
znaleźć klientów, którzy dalej będą kupować
nasze „pogorączkowe produkty”.

Pojawia się ogrom projektów, a dużo z nich
prezentuje doskonałość technologiczną.
Mało kto zdaje sobie jednak sprawę,
że gdy kurz po pandemii opadnie, wyłoni
się obraz nadpodaży projektów i produktów.
A dotychczas rosnące oczekiwania co do popytu na produkty zostaną boleśnie zredukowane.
Wygrają ci, którzy mają najlepszą technologię
i jednocześnie najsilniejszych partnerów
handlowych. W dowolnej kolejności.

Aby zrozumieć, co się dzieje obecnie, próbujemy nakładać kalki z przeszłości. Pewne
procesy powinny trwać tyle a tyle (szcze
pionka), dynamika powinna być taka a taka.
Nie bierzemy pod uwagę, że presja decyzyjna
z racji strat gospodarczych jest bezprecedensowa. Wydatki na badania i decyzyjne
ciśnienie na przyspieszenie procesów są
gigantyczne. To powoduje, że szansę trzeba
wykorzystać teraz albo już teraz trzeba

szukać następnej szansy. ■

Jakie płyną z tego wnioski? Trzeba wykorzystywać swoje „okna szans”. Kto we właściwym czasie zbuduje zdrowy 
model
biznesowy i pozyska silnych p
artnerów,
przejdzie przez nie. Kto nie zbuduje, spóźni
się, okno się zamknie. P
 ozostanie wtedy
pukanie, aby ktoś wpuścił nas do środka, ale to słono kosztuje. Wiele zespołów patrzy na rynek poprzez „tu i teraz”.
Nie analizuje, że duża dynamika, która t eraz
daje duże szanse, za chwilę b
 ędzie mieczem
ścinającym głowy.
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Tomasz Gondek
CEO SensDx

W badaniu, oprócz pytań o charakter usług i produktów oraz specyfikę ich odbiorców, zapytano
także o przychody, jakie startupom przynoszą ich rozwiązania. Okazuje się, że w ciągu ostatniego
roku średni poziom miesięcznych przychodów wynosił najczęściej maksymalnie 10 tys. zł.
Takiej odpowiedzi udzieliła niemal jedna trzecia ankietowanych. Średni miesięczny przychód
w wysokości 10–15 tys. zł osiąga 15 proc. badanych. Co ciekawe, taki sam odsetek zadeklarował
kwotę rzędu 100–200 tys. zł. Dalsze 5 proc. osiąga średni przychód na poziomie 200–500 tys. zł,
8 proc. między pół miliona a 1 mln zł. Przychody co dziesiątego przekraczają 1 mln zł miesięcznie.

Podaj średni poziom miesięcznych przychodów w ostatnich 12 miesiącach.

31%

do 10 tys. zł

15%

10–50 tys. zł
50–100 tys. zł

3%
15%

100–200 tys. zł
200–500 tys. zł
500 tys. zł – 1 mln zł

Ponad 1 mln zł
Nie wiem

5%
8%
10%
13%

Osiągane przychody są w porównywalnym odsetku przypadków generowane na rynku polskim,
co na rynkach zagranicznych (średnio 52 proc. vs 48 proc.).
Jaki procent wszystkich przychodów stanowią przychody z polskiego rynku?
Średnia:

52%

Zdecydowana większość polskich startupów z branży digital health (84 proc.) ma w planach
wejście na nowy rynek zagraniczny w najbliższych 12 miesiącach. Najczęściej obierany
kierunek to Europa Zachodnia – jest na celowniku aż 75 proc. badanych firm. Na drugim miejscu,
z 42 proc. wskazań, plasuje się Ameryka Północna, a dalej Bliski Wschód (31 proc.). Co ciekawe,
jedynie 22 proc. startupów zamierza w najbliższym czasie zdobyć nowy rynek w 
naszym
regionie. Być może w części przypadków są one już obecne w sąsiednich krajach, więc planują ekspansję w dalszych zakątkach świata. Niewiele mniej, bo prawie co piąty, wskazuje
rynek indyjski (19 proc.), a 17 proc. chiński. Inne kraje azjatyckie są w planach 28 proc. ankietowanych. Kierunki takie jak Afryka czy Ameryka Południowa rozważa co dziesiąta firma (11 proc.).
Stosunkowo blado na tym tle wypada Rosja (6 proc.), dokąd ekspansję planuje tyle samo firm,
co do odległej Australii (również 6 proc.).
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Czy planujesz wejście na (nowy) rynek zagraniczny w ciągu następnych 12 miesięcy?

84%

Tak

16%

Nie

Na jakie rynki planujesz wejście?

75%

Europa Zachodnia

42%

Ameryka Północna

31%

Bliski Wschód

22%

Europa Wschodnia

19%

Indie

17%

Chiny
Ameryka Południowa

11%

Afryka

11%

Rosja

6%

Australia

6%

Inne kraje Azji
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28%

Komercjalizacja
i strategie wejścia na rynek
W jakich modelach sprzedażowych funkcjonują startupy biorące udział w badaniu? Dominującym modelem jest sprzedaż głównego produktu – wskazała tak niemal co trzecia firma (31 proc.).
Na podobnym poziomie plasuje się model subskrypcyjny (29 proc.). Co dziesiąty wymienił licencjonowanie produktu, usługi lub technologii. Model bazujący na sprzedaży dostępu do API bądź
pobieranie jednorazowej opłaty, np. w formie licencji na oprogramowanie, aplikację lub urządzenie funkcjonujące w technologii IoT (internet of things), preferuje po 5 proc. ankietowanych.
Modele freemium są mniej popularne (2 proc.), podobnie jak te oparte o udziały ze sprzedaży
produktu zbudowanego na zlecenie klienta (również 2 proc.). Aż 12 proc. wskazuje jeszcze innego typu rozwiązanie, a 5 proc. deklaruje, że nie posiada w tej chwili żadnego modelu sprzeda
żowego. Najważniejsze jest wybranie takiego modelu, który najlepiej sprawdza się w danej kategorii produktów, ale równocześnie pozwoli odpowiedzieć na potrzeby grupy docelowej. Zanim
takie rozwiązanie zostanie wdrożone, niezbędna jest dogłębna analiza tego, jaki jest optymalny
sposób korzystania z niego przez potencjalnych użytkowników.

Główne modele sprzedażowe to sprzedaż głównego produktu (31%) oraz subskrypcja (29%).
Wskaż model sprzedażowy, w którym działacie.
Sprzedaż głównego produktu
(np. urządzenia)

31%
29%

Subskrypcja
Licencjonowanie
technologii/produktu/usługi

10%

Sprzedaż dostępu do API

5%

Opłata jednorazowa np. licencja
na oprogramowanie/aplikację,
urządzenia IoT

5%

Freemium

2%

Udział ze sprzedaży
produktu zbudowanego
na zlecenie klienta

2%
12%

Inne
Nie mamy modelu
sprzedażowego

5%
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„Go to market
strategy” – na co
zwrócić uwagę
Czy odpowiadasz na potrzebę
grupy docelowej?
Warunkiem przybliżającym nasz produkt
do odniesienia sukcesu komercyjnego jest
opracowanie przemyślanej strategii wejścia
na rynek. Gdy przygotowujemy się do pracy
nad nowym rozwiązaniem dla lekarzy lub pacjentów, zawsze rozpoczynamy od odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: Czy produkt
zaspokaja potrzeby grupy docelowej? Czy są
już na rynku inne sposoby na zaspokojenie tej potrzeby (unique value proposition)?
Kluczowym aspektem jest spojrzenie na nasz
pomysł oczami pacjenta, lekarza, płatnika.
Oczywiście najlepiej jest przeprowadzić badania marketingowe, ale jeśli nie ma odpowiednich funduszy, warto znaleźć osoby z poczuciem misji, które będą chciały podzielić
się swoją opinią, słuchać naszych przyszłych
klientów, chociażby w mediach społecznościowych.
Z naszego doświadczenia wynika, że ten
etap jest krytyczny. W ten sposób powstał
pomysł na aplikację mySugr, która obecnie
jest używana przez ponad dwa miliony osób
z cukrzycą na świecie. Kilku zapaleńcom,
którzy mieli cukrzycę, brakowało narzędzia
motywującego ich do regularnych pomiarów cukru. Wokół tej potrzeby zbudowali
całą historię i strategię.
Odpowiedź na pytanie o unikalną potrzebę, jaką zaspokaja nasze rozwiązanie, będzie
podstawą do rozmów z potencjalnymi inwestorami lub partnerami biznesowymi.
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Poznaj reguły gry
Podczas przygotowywania się do budowy
strategii dla nowego rozwiązania cyfrowego,
zwłaszcza gdy to jest zupełnie nowy dla
nas obszar, robimy analizę rynku. Można ją
przeprowadzić samodzielnie, z pomocą zewnętrznego doradcy lub w ramach jednej
z organizacji zrzeszających firmy medtech.
To jest element, w który warto zainwestować
czas i fundusze. W przeciwnym wypadku
cała praca włożona w B&R produktu może
zostać zniweczona lub znacznie wydłużona.
Analizując otoczenie regulacyjno-biznesowe,
pamiętajmy o sprawdzeniu obowiązujących
i przygotowywanych do wprowadzenia regulacjach prawnych (np. RODO, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyrobów medycznych4), możliwościach refundacji rozwiązań cyfrowych,
technicznych wymogach współpracy z systemami płatnika (np. HL7) lub regulacjach
odnośnie miejsca przechowywania danych
medycznych (w niektórych krajach dane
medyczne nie mogą być przechowywane
na zagranicznych serwerach), jak również
aktualnych wytycznych medycznych, które muszą być spełnione przez wszystkie
rozwiązania cyfrowe w danej dziedzinie.
Zasady regulacyjne w branży medtech ulegają dynamicznym zmianom, co obserwowaliśmy ostatnio w obliczu pandemii.
Rozwiązania obecne od lat na rynku, jak
np. telemedycyna, nabrały zupełnie inne-

go wymiaru w kontekście płatnika, lekarzy
i pacjentów.
Pozytywnymi sygnałami nowych trendów
w legislacji są prace nad wdrożeniem Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce5,
która została w połowie września 2020 roku
przyjęta przez Komitet Rady Ministrów
ds. Cyfryzacji, oraz Program otwierania
danych na lata 2021–20276.
Dobrze przeprowadzona analiza 
rynku
pomoże nam również w krystalizacji

przyszłego modelu sprzedaży produktu.
Może się okazać, że w naszym obszarze są
wdrażane programy pilotażowe przez NFZ
(jak zakończony niedawno program POZ
Plus) lub lokalne samorządy (programy
zdrowotne po uzyskaniu pozytywnej opinii
AOTMiT7 lub badania przesiewowe).
Rozpoznanie rynku pomoże nam także
w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych, z którymi możemy wspólnie komercjalizować nasze rozwiązanie (np. firmy
telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe lub
inne firmy medtech, których oferty dopełniają się z naszą).

W badaniu digital health jedna trzecia ankietowanych (31 proc.) wskazała, że ich modelem
jest sprzedaż produktu bądź urządzenia. Nieznacznie mniej osób (29 proc.) zadeklarowało,
że prowadzą sprzedaż w formie subskrypcji.
Ciekawy sposób wyceny usług cyfrowych zaistniał wśród firm oferujących interpretację
zdjęć radiologicznych przez sztuczną inteligencję. Wyceniono w tym przypadku godzinę
pracy radiologa i oszacowano, ile czasu przeliczonego na pieniądze klinika oszczędzi d
 zięki
zastosowaniu narzędzia AI. Najważniejsze
jest wybranie takiego modelu, który n
 ajlepiej
scharakteryzuje dany produkt i pozwoli odpowiedzieć na potrzeby grupy docelowej.
Na zakończenie chcemy przytoczyć słowa
Franka Westermanna, jednego z założycieli
mySugr: „Źródłem sukcesu mySugr w społeczności osób z cukrzycą i późniejszego przejęcia przez Roche było połączenie różnych
elementów: właściwy produkt (od pacjentów
dla pacjentów), właściwy czas (wystartowaliśmy, gdy pierwszy iPhone był wprowadzony
na rynek), mocny zespół założycieli ze wspólną wizją i udziałowcami, na których pomoc
zawsze można było liczyć”. ■

W powyższych przypadkach trzeba już mieć
dowody na pozytywny wpływ naszego produktu na grupę docelową (np. zmniejszenie
hospitalizacji, zmniejszenie liczby komplikacji medycznych).
Jaki model sprzedaży?
Dużym wyzwaniem przed osobami wprowadzającymi na rynek produkt po raz pierwszy jest wypracowanie modelu sprzedaży
i strategii cenowej. Z naszego doświadczenia
wynika, że w przypadku sprzedaży licencji
na używanie rozwiązania cyfrowego przez
określony czas warto uzależnić cenę od liczby
użytkowników albo, jak w aplikacji mySugr,
zaoferować model freemium – podstawowe
funkcje są bezpłatne, za dostęp do pozostałych należy płacić abonament (miesięczny
lub roczny). Klienci mogą 
dzięki temu zasmakować w naszym rozwiązaniu cyfrowym
i przekonać się, że rzeczywiście warto wykupić abonament na pełną wersję.

Adam Hołubek
Digital Solutions
Manager Roche
Diabetes Care Polska

lek. med
Jakub Chwiećko
dyrektor Medyczny
Roche Diabetes Care
Polska
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Aż 36 proc. firm nie generuje obecnie przychodów ze sprzedaży głównego produktu lub usługi
i – co może zaskakiwać, była to najczęściej wybierana odpowiedź. Niemal trzy startupy na dziesięć generują przychody z tego tytułu w sposób regularny. Co piąty z kolei deklaruje przychody
częste, ale nieregularne. Dodatkowe 14 proc. takie przychody osiąga sporadycznie.
Czy w tym momencie firma generuje przychody ze sprzedaży głównego produktu
bądź głównej usługi?

29%

Regularnie
Często,
ale nieregularnie
Rzadko
Nie

21%
14%
36%

Elastyczność
i analiza aktualnych
działań to kluczowe
składowe sukcesu
startupów
Wśród ankietowanych startupów aż 36 proc.
deklarowało, że nie generuje przychodów
ze sprzedaży głównego produktu i usługi.
Odzwierciedla to dobrze to, co sami obserwujemy jako SiDLY. Pojęcie startupu na naszym rynku różni się znacząco od tego, jak
definiuje się startupy na rynkach zachodnich.

70

Wielu lokalnych innowatorów z łatwością
projektuje niesamowite rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Problem pojawia się w momencie próby
przekucia wynalazku w działająca firmę,
która generuje przychody.

Patrząc na nasze ostatnie doświadczenia,
widzę kilka kluczowych składowych, które
muszą się pojawić, aby można było prowadzić
biznes z powodzeniem. Pierwszą z nich
jest umiejętność analizowania aktualnych
działań i elastyczność, jeśli jest taka potrzeba
i jeśli rynek tego wymaga. Ważna jest
umiejętność przewidywania i dostosowania
się do obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej.
Wielu przedsiębiorców jest emocjonalnie
związanych z podejściem, które przyjęło
się na rynku. Może to być zgubne. Ostatnie
zmiany na rynku z pandemią na czele spowodowały, że jako SiDLY musieliśmy kolejny raz zweryfikować segmenty klientów,
do których kierujemy nasza opaskę telemedyczną.
Znaczenia nabrał rynek szpitalny. Na oddziałach z pacjentami z COVID-19 opaski pomagają zapewnić lepsze monitorowanie chorych. Personel medyczny może ograniczyć
kontakt z pacjentem (a więc i redukować
ryzyko zakażenia) i jednocześnie sprawować
stałą kontrolę jego stanu, np. poprzez monitorowanie co 90 sekund saturacji. Bez tej
technologii, bez opasek telemedycznych, nie
jest to możliwe. Jesteśmy w stanie zapewnić
bezpieczeństwo personelowi oraz redukcję
kosztów – czyli coś, czego oczekują wszyscy
medycy i dyrekcja szpitali.

Patrzymy na rynek i stale staramy się znajdować nowe zastosowania dla rozwiązania, które wielu osobom może kojarzyć się
„tylko” z zapewnieniem bezpieczeństwa
seniorowi. Utrudniony kontakt bezpośredni spowodował, że opaski SiDLY teraz będą
dostępne w sprzedaży internetowej. Nasze
plany sprzed kilku miesięcy zostały dostosowane do obecnej sytuacji. To podejście,
które powinno być bliskie nie tylko początkującym startupowcom, lecz także firmom,
które przed pandemią miały stabilny model
biznesowy. ■

Edyta Kocyk
założycielka i prezes zarządu SiDLY
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Finansowanie
Startupy korzystają z bardzo szerokiej palety metod finansowania, z których najważniejszą
stanowią środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Więcej niż
połowa firm sięga do tego źródła (52 proc.). O 10 pkt. proc. mniej firm wskazuje środki własne, czyli
tzw. bootstrapping, odsuwając w czasie moment pozyskania inwestora. Jedna trzecia finansuje
działalność ze sprzedaży własnej usługi lub produktu (32 proc.). Taki sam odsetek skorzystał
ze wsparcia krajowego funduszu venture capital. W przypadku zagranicznych VC odsetek ten
wynosi 10 proc. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) finansowanie zapewnia
30 proc. firm. Dość istotna jest również rola akceleratorów – z krajowych korzysta 16 proc.
startupów, a z zagranicznych (np. EIT Health) 14 proc. Co dziewiąty finansuje działalność dzięki
wsparciu strategicznego inwestora branżowego. Rola banków w tym obszarze jest nieco mniejsza
– jedna na dziesięć firm wzięła kredyt bankowy. Polskie startupy stosunkowo rzadko decydują
się na crowdfunding (4 proc.). Spora grupa ankietowanych wskazała inny, niezdefiniowany
w badaniu rodzaj grantów (18 proc.), a 14 proc. jeszcze inną formę finansowania.
Z jakich źródeł finansowania firmy skorzystałeś do tej pory?

52%

NCBR
Środki własne
tzw. Bootstrapping

42%

Klienci

32%

Fundusz VC krajowy

32%
30%

PARP

16%

Akcelerator krajowy
Akcelerator zagraniczny
(np. EIT Health)

14%

Strategiczny
inwestor branżowy

12%

Fundusz VC
zagraniczny

10%

Bank (kredyt)

10%
14%

Crowdfunding
Inkubator akademicki
Inne granty
Inne
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0%
18%
14%

Nie tylko
pieniądze
Seed? Startup? Growth? Ekspansja? Niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twój projekt,
NCBR to właściwy adres, jeśli chcesz rozwijać się technologicznie i biznesowo.
Granty przyznawane w konkursach, przekazywane za pośrednictwem funduszy VC (venture
capital) oraz inwestycje tych ostatnich to najbardziej popularne instrumenty wsparcia z naszej
strony. Jako rządowa agencja posiadamy środki, głównie z Funduszy Europejskich, oraz – dzięki zgromadzonym przez ponad dekadę doświadczeniom i współpracy z biznesowymi, także
zagranicznymi partnerami – odpowiedni know-how. Coraz częściej stawiamy wyzwania technologiczne, nie zapominając jednocześnie o wspieraniu przedsiębiorców i naukowców, którzy
mają własny pomysł na biznes oparty na wysokich technologiach. Wspierając startupy, bierzemy na siebie większość ryzyka związanego z ewentualnym niepowodzeniem projektu.
Finansowanie z NCBR można uzyskać na kilka sposobów. Najbardziej popularny – potwierdzają to zresztą dane zamieszczone w raporcie – to udział w konkursach grantowych, gdzie
bezzwrotne dofinansowanie sięga nawet do 80 proc. wartości projektu. Co roku organizujemy kilkadziesiąt naborów w ramach: Funduszy Europejskich (dotychczas blisko 15 proc. składanych wniosków dotyczyło medycyny i biotechnologii medycznej), programów krajowych oraz
konkursów programów międzynarodowych. W kontekście kończącej się obecnej perspektywy
finansowej UE warto zwrócić w szczególności uwagę na te ostatnie – wiele z nich kierujemy
właśnie do mikro- i małych przedsiębiorstw. Budżety tych konkursów są niewielkie, ale udział
w nich to doskonała okazja do nawiązania i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami
i ekspozycji na inne rynki.
Wsparcie, nie tylko finansowe, możecie uzyskać także z uruchomionych przez nas w programach z rodziny BRIdge funduszy VC lub CVC (corporate venture capital). Działalność inwestycyjną w segmencie projektów w tzw. fazie zalążkowej prowadzi obecnie ponad 50 funduszy
BRIdge Alfa – to drugie najbardziej popularne źródło finansowania prac startupów medtechowych. „Alfy” wyszukują najlepsze p
 omysły naukowców i przedsiębiorców i wspierają je w fazie
seed i preseed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe.

73

Zespoły projektowe czy młode spółki technologiczne mogą się też samodzielnie zgłaszać
bezpośrednio do funduszy. Ich listę, wraz ze specjalizacjami, znajdziecie na www.ncbr.gov.pl/
bridgealfa. Na rynku działają również inne „bridgowe” fundusze venture capital oraz corporate
venture capital, inwestujące w spółki technologiczne w fazie wzrostu lub ekspansji: TDJ Pitango
Ventures (VC), Cogito (VC), EEC Magenta (CVC), SpeedUp Energy Innovation (CVC), Icos III (CVC).
Co ważne, fundusze prowadzą działalność inwestycyjną w sposób ciągły, więc szukające wsparcia
biznesowego i finansowego startupy nie muszą czekać na ogłoszenie nowych konkursów.
Niezależnie od branży, którą reprezentujecie, doświadczenia czy obranego modelu
biznesowego zapraszamy do współpracy. Czekamy na Wasze pytania w punkcie informacyjnym: info@ncbr.gov.pl. Zbadajcie możliwości, jakie stwarzamy. Na pewno wyjdzie Wam
to na zdrowie. ■

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rola NCBR okazuje się niebagatelna – z tego źródła pochodzi średnio aż 49 proc. finansowania
rozwoju polskich startupów w segmencie digital health.
Jaki udział procentowy stanowi NCBR w finansowaniu rozwoju Twojej firmy?

49%

Średnia:

Z jakich konkretnie programów NCBR najczęściej korzystają beneficjenci? Ponad połowa
środków pochodzi z programu Szybka ścieżka, poddziałania 1.1.1, będącego częścią Programu
Operacyjnego Inteligentny rozwój (POIR). Jest to dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych nastawionych na opracowanie innowacyjnych produktów, usług
lub technologii wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje. Co czwarty startup
ze wsparciem NCBR korzysta z funduszy BRIdge Alfa przeznaczonych na realizację pomysłów
znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe,
ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Z kolei wsparcie komercjalizacji
wyników prac B&R z udziałem funduszy kapitałowych w ramach BRIdge VC deklaruje 14 proc.
ankietowanych, a 8 proc. wymienia inne, niezdefiniowane w badaniu źródło z NCBR.
W ramach którego programu?
„Szybka ścieżka”
(poddziałanie 1.1.1 POIR)

54%

BRIdge Alfa
(fundusze BRIdge Alfa)
BRIdge VC (fundusze:
Joint Polish Investment Fund,
TDJ Pitango Ventures, Cogito, SpeedUp,
Energy Innovation, EEC Magenta)
Sprzedaż dostępu do API
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25%
13%
8%

Dominujący
udział grantów
Na pierwszy rzut oka charakterystyka źródeł
finansowania startupów z branży digital
health jest zbliżona do firm z pozostałych
sektorów.
Według raportu Startup Poland The Polish
Tech Scene. 5 years ponad 60 proc. startupów
finansuje się ze środków publicznych
(NCBR, PARP), podczas gdy w branży
technologii zdrowotnych aż połowa korzysta
z programów Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, 30 proc. ze środków Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Niemal jedna czwarta wskazała inny, zdefiniowany w badaniu rodzaj grantów. Skąd
tak wysoki udział środków publicznych?
Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż niemal połowa startupów jest na etapie prac
nad produktem, kiedy potrzebne są ogromne nakłady finansowe na prace B&R, wykonanie proof of concept czy uzyskanie wielu
niezbędnych certyfikacji.

Cechą charakterystyczną startupów z branży
digital health jest wysokość przyznawanych
środków – jeden startup na cztery otrzymał
finansowanie powyżej 10 mln zł. W pozostałych branżach jedynie 2 proc. startupów
może pochwalić się tak wysokim wynikiem.
Venture capital
Różnicę można natomiast dostrzec w udziale inwestorów venture capital w finansowaniu startupów medycznych. Ponad 40 proc.
polskich startupów ma na pokładzie inwestora VC, podczas gdy wśród startupów medycznych jedynie jedna trzecia otrzymała
wsparcie z funduszu.
Jako główne bariery we współpracy z inwestorami startupy wskazują na brak zrozumienia ich produktów, sektora, a także długi
i wymagający sporych nakładów finansowych proces opracowania oraz rejestracji
wyrobów medycznych.
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Bootstrapping
Z uwagi na ogromne nakłady finansowe
do wytworzenia gotowego produktu udział
środków własnych jest o 10 proc. niższy niż
w przypadku całego sektora.

Być może zmieni się też nieco focus inwestycyjny, zarówno polskich, jak i zagranicznych
inwestorów, gdyż finansowanie jest dominującą potrzebą wśród startupów, nie tylko
branży digital health. ■

Sprzedaż
Do źródeł finansowania zaliczamy także
sprzedaż głównego produktu bądź usługi,
którą może pochwalić się jedynie 36 proc.
startupów z obszaru digital health.
Szczęście w nieszczęściu – niemal ¼ z nich
zadeklarowała, iż pandemia COVID-19 pozytywnie wpłynęła na ich biznes. Mamy
nadzieję, że te zmiany dadzą trwałe efekty
i w nadchodzących miesiącach będą coraz
bardziej widoczne, szczególnie w obszarze
współpracy startupów z klientami korporacyjnymi oraz szpitalami.

Magdalena Jagieło
pełnomocnik Zarządu
ds. rozwoju biznesu
Startup Poland

Sumy, jakie otrzymały startupy w ramach dotychczasowego finansowania ze wszystkich źródeł,
są bardzo zróżnicowane. Najczęściej oscylują w granicach od 1 do 3 mln zł (23 proc.), a także
powyżej 10 mln zł (22 proc.). Pozostałe przedziały kwotowe rozkładają się dosyć równomiernie
– 13 proc. otrzymało między 500 tys. a 1 mln zł, po 11 proc. wskazało na kwoty do 100 tys. zł,
od 100 do 500 tys. zł oraz sumę od 3 do 5 mln zł. Niewiele mniej firm skorzystało ze środków
w wysokości od 5 do 10 mln zł (9 proc.).
Jaka jest suma finansowania ze wszystkich dotychczasowych źródeł?

22%

ponad 10 mln zł
5–10 mln zł
3–5 mln zł

9%
11%
24%

1–3 mln zł
500 tys. zł – 1 mln zł
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13%

100–500 tys zł

11%

do 100 tys zł.

11%

Finansowanie
z NCBR zwiększa
szanse na rozwój
sektora
Digital health to przede wszystkim p
 oprawa
dostępności i jakości usług medycznych.
Ma jednak wymierną wartość, zarówno dla
twórców technologii oraz firm wprowadzających rozwiązania na rynek, jak i całych
gospodarek. Znaczenie cyfryzacji w tym
obszarze jest tym większe, że innowacyjne
rozwiązania pozwalają nie tylko redukować
koszty – w tym te społeczne, ale są motorem napędowym dla innych sektorów rynku,
np. w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Szacunki dotyczące globalnego rynku
mówią o znaczącym wzroście – do poziomu około 212 mld euro w 2023 roku.
Wymagają zresztą korekty, bo badania konsumenckie sprzed pandemii wskazywały na spowolnienie wdrażania cyfrowych
rozwiązań w medycynie. K
 oronawirus stał
się akceleratorem digitalizacji, a tym samym szansą na poprawę rynkowej pozycji
firm. Potwierdzają to dane z raportu wskazujące, że wśród przebadanych podmiotów więcej odnotowało wzrost (25 proc.)
niż spadek (18 proc.) obrotów i zysków.
Warto przy tym odnotować, że prawie
80 proc. spółek pozyskało do tej pory finansowanie poniżej 10 mln zł. To w mojej o
 cenie
szansa na dynamiczny rozwój tego sektora, tym bardziej, że finansowanie z NCBR
i funduszy VC wciąż będzie dostępne.

Już obecnie ze środków Centrum, przede
wszystkim z Funduszy Europejskich, korzysta ponad połowa firm. Jak pokazują przykłady polskich medtechów, możliwe jest
finansowanie rozwoju technologicznego
i biznesowego z różnych programów NCBR.
Niezależnie od szeregu wyzwań natury
technologicznej czy biznesowej opracowanie właściwego biznes planu jest w tym
wymagającym ogromnych nakładów sektorze, i to już na etapie prac B&R, jednym
z kluczy do rynkowego sukcesu. ■

Przemysław Kurczewski
zastępca dyrektora NCBR
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Bariery
rozwoju
sektora
Finansowanie okazuje się dominującą potrzebą polskich startupów z segmentu digital health –
zadeklarowało to niemal dwie trzecie firm (65 proc.). Nieco ponad jedna trzecia jako n
 ajważniejszą
potrzebę wskazała pozyskanie wykwalifikowanych pracowników (35 proc.).
Ankietowane firmy wymieniają również potrzeby związane ze współpracą z innymi podmiotami
branży medycznej, takie jak dostęp do pacjentów (28 proc.) i do badań klinicznych (21 proc.).
Niemal co dziesiąta firma wskazała na dostęp do specjalistycznego sprzętu.
Wsparcia zewnętrznych ekspertów oczekuje 19 proc. badanych, a kolejne 14 proc. potrzebuje
dodatkowej wiedzy medycznej. Dość duże zapotrzebowanie jest również na wiedzę prawną
(16 proc.), natomiast rzadziej deklarowane są potrzeby innego typu, takie jak wiedza biznesowa
czy techniczna (odpowiednio 5 i 2 proc.).
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Finansowanie to dominującą potrzeba startupów (65%).
Czego najbardziej potrzebujesz na bieżącym etapie rozwoju swojej firmy?

65%

Finansowania
Wykwalifikowanych
pracowników

35%
28%

Dostępu do pacjentów
Dostępu do badań
klinicznych

21%
19%

Dostępu do ekspertów

16%

Wiedzy prawnej

14%

Wiedzy medycznej
Specjalistycznego
sprzętu

9%
5%

Wiedzy biznesowej

2%

Wiedzy technicznej
Niczego
nie potrzebujemy
Inne

0%
2%

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed analizowanymi startupami jest pozyskiwanie
nowych klientów. Takiej deklaracji udzieliło aż 40 proc. z nich. Dalszy rozwój produktu lub
świadczonych usług jako wyzwanie określa więcej niż co czwarty startup (28 proc.), a pozyskanie
kompetentnych pracowników – nieco mniej niż jedna czwarta (23 proc.).
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Komercjalizacja
produktów
i pozyskanie
specjalistów
to kluczowe
wyzwania
Jesteśmy polską spółką technologiczną.
Nasze innowacyjne rozwiązania dla medycyny rewolucjonizują sposób, w jaki można
leczyć i ratować ludzkie życie. Jesteśmy
częścią jednej z najszybciej rozwijających się
branż na świecie.
Dynamiczny rozwój niesie za sobą wiele
wyzwań. Obecnie naszym kluczowym zadaniem jest komercjalizacja produktów
– to moment, który dla startupów jest największym sprawdzianem i bywa punktem
zwrotnym w historii istnienia firmy.
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By móc myśleć o wejściu na rynek, z jednej
strony musieliśmy sprostać wysokim
wymaganiom i regulacjom związanym
z certyfikacją, a z drugiej zbudować zespół,
który sobie na nim poradzi. Dziś możemy
pochwalić się jakością wyrobu medycznego klasy CE IIb, co daje nam przewagę nad
konkurencją, ale proces budowy zespołu
wciąż trwa.
Jeśli chcemy się pozycjonować jako firma
działająca na rynkach międzynarodowych,
potrzebujemy doświadczonych specjali-

stów, biegle znających nie tylko dedykowane im obszary, lecz także potrafiących
odnaleźć się na rynku technologii i innowacji w medycynie.
Gdy już takich pracowników uda się
doprosić do zespołu, powstaje kwestia ich
utrzymania i motywacji. Jak zmotywować
na przykład wysokiej klasy specjalistę
od badań klinicznych, żeby zechciał
pracować w startupie, którego może nie być
stać na wysoką pensję i konkurencję w tym
obszarze z dużą korporacją?
Ten problem, idąc śladem doświadczeń
zachodnich, można rozwiązywać poprzez
wprowadzanie planów motywacyjnych
opartych na akcjach czy warrantach, które
uatrakcyjniają warunki całego pakietu wynagrodzenia.
Dla wielu ludzi jest to bardzo motywujący
model współpracy, który oprócz aspektów
dotyczących wynagrodzenia pozwala im
także w większym stopniu utożsamiać się
z firmą i czuć się w niej współwłaścicielem.
Istotna jest też rola lidera i przekonanie zespołu do powodzenia firmy, wówczas świadomość ciężkiej pracy na sukces nie stanowi bariery, a wręcz sprzyja zaangażowaniu. ■

Krzysztof Mędrala
prezes MedApp SA

Odrębną kategorię wyzwań stanowią te dotyczące kwestii finansowych. Co piąty 
startup
deklaruje, że nie ma rezerw kapitału na najbliższe 6–12 miesięcy (19 proc.), a kolejne 14 proc.
narzeka na brak płynności finansowej. Z kolei dla 7 proc. problemem są opóźnienia w płatnościach ze strony klientów. Blisko jedna piąta firm (19 proc.) stoi przed problemem przedłużającego się procesu certyfikacji produktu, a 16 proc. przed brakiem możliwości
przetestowania go na większej grupie sprofilowanych odbiorców. Z deklaracji 14 proc. ankietowanych wynika, że borykają się oni z opóźnieniami w pracach z zakresu badań i rozwoju.
Na trudności związane z ekspansją zagraniczną – internacjonalizacją swojej działalności
– wskazuje co dziewiąta firma (12 proc.). Odpowiednio po 5 proc. boryka się obecnie z wdrożeniem pracy zdalnej, brakiem niezbędnej infrastruktury oraz spadkiem sprzedaży produktu lub
usługi.
Wsparcie ze strony sektora publicznego i ułatwienia administracyjno-prawne we wspieraniu
rozwoju innowacyjności pomagają rozwojowi startupów w Polsce. Nadal jednak istnieją trudności wynikające z wyceny własności intelektualnej, patentowania, skomplikowane procedury
administracyjne czy braki w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację.
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Podmioty walczą przede wszystkim o nowych klientów, rozwój oferty
oraz pozyskanie procowników.
Jakie są obecnie główne wyzwania w Twoim startupie?
Pozyskanie nowych
klientów

40%

Rozwój produktu
lub usług

28%

Pozyskanie
kompetentnych
pracowników

23%

Brak rezerwy kapitału
na najbliższe 6-12 miesięcy

19%

Wydłużony proces
certyfikacji produktu

19%

Brak możliwości przetestowania
produktu na większej grupie
sprofilowanych odbiorców

16%

Płynność finansowa

14%

Opóźnione prace B+R

14%
12%

Intemacjonalizacja
Opóźnienia w płatnościach
od klientów

7%

Wdrożenie pracy zdalnej

5%

Brak infrastruktury

5%

Spadek sprzedaży
produktu/usług

5%

Utrzymanie pracowników

0%

Brak wsparcia
prawnego

0%

Inne

12%

Pojawiają się też głosy, że problem leży po stronie samych startupów, które nie potrafią pokazać
w prosty i przekonywujący sposób bezpośrednich i mierzalnych korzyści rozwiązania, którego
wdrożenie na szeroką skalę jest procesem niezmiernie złożonym i kosztownym. Decydenci
muszą zawsze brać pod uwagę analizę kosztów w stosunku do efektywności.
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Finansowanie ze
wsparciem środków
publicznych powinno
być dostosowane
do produktu
W naszej działalności napotykamy liczne bariery, na różnych etapach rozwoju, z których
najważniejsze to poziom f
inansowania,
kwestia wkładu własnego, k
 ontakt z inwestorem, problemy z producentami, współpraca z Urzędem Rejestracji P
roduktów
Leczniczych, a nawet trudności z rundą B.
W mojej ocenie f inansowanie ze wsparciem
środków publicznych powinno być dostosowane do produktu, który wdraża startup. Nie
można stosować tej samej miary do aplikacji
internetowej i urządzenia kardiochirurgicznego.
Poziom finansowania
Dostępny na rynku poziom finansowania
oraz struktura wydatków k
walifikowanych
nie wychodzi naprzeciw f
inansowaniu
opracowania i rejestracji wyrobu medycznego klasy III. Koszt procesu wynosi
około 4–6 mln zł. Finansowanie na pozio
mie 1 mln zł (np. w programie BRIdge Alfa)
wystarcza na wykonanie proof of concept
i zastrzeżenie patentowe.
Dalszy etap wdrożenia, czyli rejestracja wyrobu medycznego, wymaga przeprowadzenia
tak zwanej oceny klinicznej. Wykonywana

jest ona na podstawie jednego lub nawet
dwóch badań klinicznych. Koszt jednego
badania wynosi od 1 do 3 mln zł.
Nadzieje obudziła Agencja Badań Medycznych – jednak nadal nie mamy tutaj oferty
dla startupów finansowanych w dużej części
ze środków NCBR.
Wkład własny
Program Szybka ścieżka wymaga wprowadzenia wkładu własnego na poziomie około
20 proc. Jest to koszt kilkuset tysięcy z
 łotych.
Można zadeklarować pokrycie kosztów
z przyszłego zysku, ale jest to nierealne, gdyż
startup opracowujący urządzenie medyczne
klasy III nie rozpocznie samodzielnie sprzedaży w ciągu kilku lat.
Dodatkowo struktura kosztów kwalifikowanych uniemożliwia przeprowadzenie badań
klinicznych, które muszą zostać zlecone
podmiotowi zewnętrznemu. Brakuje zatem
programu dedykowanego dla urządzeń
medycznych wyższej klasy, które pomogą
sfinansować rozwój urządzenia od koncepcji
do produkcji w Polsce, bez sprzedaży
technologii po drodze.
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Kontakt z inwestorem medtech
W Polsce brakuje miejsca – platformy komunikacyjnej – dla inwestorów i startupów
z branży medtech. Nasze projekty przedstawialiśmy w większości inwestorom znającym się na kompletnie innych segmentach
rynku.
Brak producentów końcowych
Niestety nadal w Polsce brakuje dużych
producentów wyrobów medycznych wysokiej kategorii, którzy byliby potencjalnymi odbiorcami końcowymi technologii.
Taki producent już na etapie opracowywania
technologii mógłby być partnerem i koordynować postępy, z intencją szybkiego rozpoczęcia produkcji.
Uczelnie
Niestety duża część uczelni i instytutów
naukowo badawczych w Polsce jest nieprzystosowana do współpracy ze startupami.
Wynika to z braku procedur, sprecyzowanej formy prawnej i doświadczenia. Często
regulaminy instytucji przewidują przejęcie
technologii, co jest oczywiście niemożliwe.
Pozostaje zamówienie usługi badawczej.
To stanowi jednak koszt zewnętrzny i może
okazać się kosztem niekwalifikowanym.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (URPL)
URPL powinien być naturalnym partnerem
przedsiębiorstw wprowadzających nowe
wyroby medyczne. Potrzebna jest pomoc
w opracowaniu jasnych wytycznych – jakie
badania, prace należy przeprowadzić.

Te wytyczne muszą być bardzo precyzyjne,
aby na końcu projektu, po wydaniu wszystkich
środków inwestora, nie okazało się,
że URPL wymaga jeszcze jednego badania regulacyjnego za kwotę przewyższająca rezerwy finansowe budżetu projektu.
Wówczas cały projekt nagle znajdzie się
w sytuacji trudnej.
Runda B
Warto zauważyć, że druga runda finansowania to w przypadku urządzeń klasy III
głównie badania regulatorowe. Są to niemal
w całości zlecenia zewnętrzne. Uważam,
że w przypadku urządzeń klasy III inwestor
publiczny powinien wziąć to pod uwagę
i umożliwić przeprowadzenie tego procesu
dzięki większemu finansowaniu. W przeciwnym razie, inwestując za małe środki
w rundę A, sam naraża technologię na niepowodzenie i własne (publiczne) środki. ■

dr n. med. Grzegorz Suwalski
kardiochirurg oraz
CEO w Quantum Innovations

Na jakie bariery we współpracy z instytucjami rządowymi narzekają startupy w Polsce?
Kluczowym problem jest nadmierna biurokracja i zbyt długi proces legislacyjny w obszarach
dotyczących ich funkcjonowania. Kwestię tę wskazuje aż 68 proc. ankietowanych. Również
spora część wymienia brak zrozumienia technologii i możliwości wykorzystania potencjału,
który ona niesie (54 proc.). Niespełna 30 proc. dostrzega niechęć do podejmowania współpracy
po stronie instytucji rządowych. Zaledwie 7 proc. badanych zadeklarowało, że nie dostrzega
żadnych problemów na linii firma – podmioty rządowe.
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Trudne
przeprawy
polskich
medtechów
Jest 2016 rok. Właśnie rozpoczynamy kolejny projekt – budowę automatycznej apteki
szpitalnej. Wraz z ośmioosobowym zespołem zapaleńców porywamy się z motyką
na słońce, ale wtedy tego jeszcze nie wiemy.
Naszym pierwszym sukcesem jest zdobycie
finansowania unijnego. Rozbudowujemy
zespół, prace dynamicznie ruszają z miejsca
i… napotykamy pierwszy problem:
Skąd zdobyć leki do testów?
Nasze urządzenie ma przepakowywać
13 500 leków dziennie, musimy więc zdobyć
przeterminowane leki do testów.
Jednak w Polsce jest to po prostu niemożliwe.
Ani oficjalne pismo z NCBR o wsparciu
projektu, ani liczne opinie prawników nie
pomagają nam otworzyć żadnych drzwi.
GIF, NFZ, MZ, apteki, hurtownie pozostają
głuche na nasze pisma, bo „prawo na to nie
pozwala”. Jednak jak każdy startup nie

poddajemy się i znajdujemy rozwiązanie –
zaczynamy pakować fasolę i cukierki, które
symulują drażetki leków.
W 2017 roku nasz produkt osiąga pierwszy
stopień dojrzałości, a my rozpoczynamy
poszukiwanie inwestora. Udaje nam się
dotrzeć do największych medycznych spółek
giełdowych. Jednak każda z nich oczekuje,
że
pokażemy
działające
rozwiązanie,
funkcjonujące w ramach apteki lub szpitala.
Tu napotykamy drugi problem:
Który szpital zaufa automatycznej aptece
pakującej fasolę?
Znalezienie szpitala, który obdarzy nas zaufaniem, trwa kolejny rok. Dzięki prof. Piotrowi
Kunie i prof. Maciejowi Banachowi z Łodzi
uruchamiamy nasze rozwiązanie w szpitalu.
Uprzednio rozwiewamy wątpliwości ośrodka
o dostępie do danych osobowych pacjen-
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tów, udowadniamy, że nasze rozwiązanie
jest bezpieczne i nie narazi go na ryzyko.
Następnie dowodzimy, że nasze rozwiązanie
jest zabezpieczone przed atakiem hakerów.
Później zapadają ustalenia odnośnie do warunków biznesowych i sposobu wynagrodzenia współpracujących z nami przy wdrożeniu projektu pracowników szpitala, tak
by nie budziły prawnych wątpliwości. Kolejny krok to zintegrowanie się z systemem HIS,
co nieomal doprowadza nas do bankructwa
i wreszcie zbieramy dane, by stworzyć „case”
pozwalający innym na decyzję o zakupie
naszego rozwiązania.
W 2018 roku produkt w naszej ocenie jest
gotowy, spełnia założone funkcje. Chcemy
wystartować
w
ogłoszonym
właśnie
postępowaniu przetargowym. Walczymy
o kontrakt z firmą numer jeden na rynku
automatycznych aptek. I tu pojawia się
kolejny problem:
Przetargi są dla dużych firm z wieloletnim
doświadczeniem
Nikt nie ufa polskiej firmie zajmującej się
robotyką od niedawna. Szpitale obawiają
się ryzyka, a także nowej technologii.
Firmy ubezpieczeniowe nie chcą nam dać
niezbędnego
ubezpieczenia
kontraktu,
bo przecież nie mamy doświadczenia.
Linie kredytowe nie mogą zostać dla nas
uruchomione, bo jako startup nie mamy
historii i sprzedaży. Wiele osób klepie nas
po ramieniu, przekonując, że „to bardzo
dobrze, że wreszcie w Polsce ktoś robi coś
takiego”, a jednocześnie chce być trzecim
lub kolejnym k
lientem, bo przecież „nie
może ryzykować”.
Mimo to składamy najlepszą ofertę w przetargu na ponad 10 mln zł. Na podpisanie umowy
czekamy kolejne dwanaście miesięcy…
W tym samym roku bierzemy udział w programie akceleracji w Stanach Zjednoczonych. Poznajemy sposób, w jaki f unkcjonują
amerykańskie szpitale, i widzimy, jakie
oszczędności może dać nasza technologia,
mimo ich wieloletnich doświadczeń w optymalizacji i ulepszaniu gospodarki lekowej.
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W USA pomyłki lekowe odpowiadają
za śmierć ponad 65 tys. osób rocznie. Automatyzacja aptek pozwala tam na oszczędności 8–30 proc. na budżecie lekowym
i likwiduje 99 proc. pomyłek.
Jeśli to prawda, to oszczędności w Polsce
mogłyby rocznie wynosić prawie miliard
złotych i, co ważniejsze, uratować wiele ludzkich istnień. Jednakże…
Jak udowodnić, że to, co dla amerykańskich
szpitali jest oczywiste, można wdrożyć
w Polsce?
Wracamy do kraju i próbujemy stworzyć
podobne statystyki dla polskich szpitali.
Ale w Polsce dane dotyczące „pomyłek
lekowych” i ich konsekwencji nie są
publicznie dostępne. Wiele szpitali twierdzi
wręcz, że oficjalnie u nich żadnych pomyłek
nie ma. Postanawiamy zatem zainteresować
naszym projektem Ministerstwem Zdrowia
i stajemy przed następnym problemem.
Urzędy, instytucje publiczne mają czas
tylko dla sprawdzonych rozwiązań
Okazuje się bowiem, że ministerstwo nie
ma zasobów, by rozmawiać z każdym
startupem, próbującym „naprawić” służbę
zdrowia.
Tymczasem nadchodzi marzec 2020 roku,
a wraz z nim COVID-19. Jak duża część osób
czujemy presję, by pomóc. Najszybciej, jak
się da. W czasie, gdy najbezpieczniej jest
siedzieć w domach, my postanawiamy
zbudować respirator medyczny.
Naszym celem jest proste urządzenie ratujące
życie. Przy absolutnym braku potrzebnych
podzespołów na rynku w okolicach kwietnia
mamy już prototyp oparty o części z branży
motoryzacyjnej i jednocześnie dochodzimy
do wniosku, że nasze rozwiązanie to jeszcze
nie respirator, a wentylator, który użyty
w niewłaściwy sposób może uczynić
więcej krzywdy niż pożytku. W tym samym
czasie podobne prace podejmuje wiele
firm, także bardzo znanych, światowych
korporacji z ogromnymi zasobami środków
finansowych i specjalistów. Analizujemy ich

rozwiązania i wyniki wcale nie są bardziej
budujące. Rozpoczynamy więc od nowa
budowę profesjonalnego respiratora.
W sierpniu 2020 roku mamy działające
urządzenie oraz promesy z wielu krajów
świata na zakup setek naszych respiratorów.
Jesteśmy w trakcie certyfikacji medycznej
i tu również napotykamy problem:
Cudze chwalicie, swego nie znacie –
bo mu nie ufacie
Ministerstwo Zdrowia, podobnie jak Urzędy
Marszałkowskie, nie jest zainteresowane
polskim produktem, który, mimo że jest
nowy, to jednak jest dostępny i na miejscu.
Żadna krajowa jednostka nie ma uprawnień do badania tego typu urządzeń pod
kątem spełnienia wymagań wyśrubowanych norm, a jednostki europejskie mają
wielomiesięczne okresy oczekiwania.
Kolejny projekt, którego rozwój nie jest tak
dynamiczny, jak byśmy chcieli, i jaki mógłby
być…
Takie zderzenia startupu medycznego z biurokratyczną maszyną nie pozwalają mu szybko tworzyć i reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Zatrzymują go
tam, gdzie państwo powinno wspierać firmy,
których celem jest rozwój technologiczny.
Trzy rzeczy pomogłyby zmienić ten stan.
Pierwsza to stworzenie narodowego ośrodka badań medycznych (niewielkiego szpitala
do 100 łóżek), którego celem byłoby umożliwienie startupom medycznym testowania i wdrażania do praktyki codziennej ich
rozwiązań.
Druga to podjęcie współpracy tego ośrodka z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w celu szybkiej i sprawnej certyfikacji.
I wreszcie wypracowanie platformy wymiany
wiedzy i współpracy pomiędzy startupami
– w wypadku wielu projektów zamiast tworzyć równoległe rozwiązania efektywniejsze
byłoby nawiązanie kooperacji i wspieranie
się szczupłymi zasobami. ■

Jakub Musiałek
prezes Pixel oraz
UnitDoseOne
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Medtech
i instytucje
publiczne
Biorąc pod uwagę mnogość instytucji
publicznych i ludzi w nich pracujących, nie
jest łatwo jednoznacznie stwierdzić, czy
istnieje problem we współpracy startupów
medycznych i sektora prywatnego. Medtech
sam w sobie jest bardzo specyficzną
branżą – bardzo często użytkownik
i klient to nie ta sama osoba. Dostarczając
oprogramowanie lub sprzęt dla lekarzy
pracujących w szpitalu czynimy ich
użytkownikami.

a co najważniejsze sprawdzić wcześniej, czy
na przeszkodzie nie stoją problemy natury
legislacyjnej, bo na to często osoby z danych
instytucji nie mają wpływu.

Najczęściej naszym płacącym klientem
w tym wypadku jest szpital lub, jeśli mamy,
szczęście NFZ/Ministerstwo Zdrowia. Ten
rozstrzał między dostarczycielem usług,
a płacącym sprawia, że musimy do siebie
przekonywać więcej osób, niż w innych
branżach.

Jako AIDA Diagnostics przechodziliśmy ten
proces. Nie jest to łatwe, ale wykonalne.
Pierwszym krokiem jest zawsze znalezienie
early adopterów, ludzi którzy nie boją się
nowości, jeśli niesie ona za sobą obietnice
poprawy wybranego procesu. Takich ludzi
należy szukać w instytucji publicznej, z którą
chcemy współpracować.

A to właśnie ludzie tworzą instytucje
i mimo, że są bardzo życzliwi, często działają
w systemie, który nie jest zbyt zwinny.
Warto wykazać się empatią i zrozumieniem,
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W naszej głowie istnieje zaburzenie
poznawcze zwane status quo baias, które
sprawia, że nawet do lepszych rozwiązań
ciężko jest przekonać ludzi tylko dlatego,
że podważamy obecny stan rzeczy. Ludzie
w rzeczywistości nie lubią zmian.

Na szczęście w Polsce można znaleźć
organizacje, które mogą pomóc startupom
dotrzeć do takich osób. Z najlepszych

partnerów tego typu, z jakimi mieliśmy
przyjemność
współpracować,
warto
wspomnieć Polską Federację Szpitali
oraz Fundację KIDS. Należy mieć rónież
świadomość, że obecny Minister Zdrowia
jest znany z chęci optymalizacji kosztów,
oczywiście z zachowaniem najwyższych
standardów leczenia, a co ważniejsze –
rozumie jak startupy mogą zmienić ochronę
zdrowia. Spodziewałbym się, że niedługo
we wspomnianym ministerstwie powstanie
komórka do spraw innowacji na wzór tej, która
powstała w NFZ. Jednak samo pozytywne
nastawianie nie wystarczy, żeby zapukać
do drzwi Ministra Zdrowia. Należy wykazywać
się profesjonalizmem i mieć dowody, że nasz
produkt nikomu nie zaszkodzi. Primum non
nocere ma zastosowanie do medtechu tak
samo, jak do innych gałęzi medycyny.
Gdybym miał doradzić jak zacząć współpracę
z instytucjami publicznymi, to w pierwszej
kolejności warto być widocznym. Nie można
oczekiwać, że nawet mając najlepszy pomysł
na świecie, ktoś od razu w nas uwierzy. Aby
być zauważonym startup musi budować
opinię eksperta w swojej dziedzinie. Jest
to czasochłonny proces, ale kluczowy aby
osiągnąć sukces. Osobiście bardzo polecam
korzystanie z mediów społecznościowych,
a w szczególności z często pomijanego
portalu jakim jest LinkedIn. Zaskakujące
jest to, ilu nastawionych na innowacje
pracowników sektora publicznego korzysta
wyłącznie z tego portalu. Często są to osoby,
które mogą jedną decyzją przyśpieszyć nasz
projekt o wiele miesięcy.
W pewnym momencie naszego projektu
wybraliśmy się na konferencję Impact’19.
Naszym celem było poznanie jednego
z ówczesnych wiceministrów zdrowia, który
był na tym samym wydarzeniu. Dzięki krótkiej
rozmowie udało nam się uzyskać jego adres
e-mail, a to doprowadziło do spotkania, które
w ciągu godziny przeniosło nasz projekt
o lata świetlne. Stojąc przed kimś o takiej
pozycji miejmy w głowie, że to często ludzie
bardzo pozytywnie nastawieni do innowacji,
którym też zależy, żeby pokazać swoje
dokonania.

Jako twórcy rozwiązań opartych o sztuczną
inteligencję cierpimy zawsze na niedobór
danych. Trzeba mieć świadomość, że dane,
których potrzebujemy mogą być dostępne
w domenie publicznej. Byliśmy bardzo
zaskoczeni, kiedy okazało się, że instytucje
takie jak Regionalne Centra Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa (RCKiK) chętnie dzielą
się danymi. Od naszego pierwszego
maila do uzyskania danych z kieleckiego
RCKiK upłynęły 3 dni robocze, a po drodze
telefonicznie omawialiśmy dokładnie co jest
nam potrzebne. To była jedna z bardziej
przyjemnych kolaboracji w historii naszej
firmy.
Podsumowując, współpraca z instytucjami
publicznymi może przysporzyć trudności,
szczególnie na początku drogi startupu
zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi zdrowie.
Jednak jeśli dostatecznie długo będziemy
pukać do drzwi, to w końcu otworzy je nasz
upragniony early adopter. ■

Mateusz Pawełczuk
CEO, AIDA Diagnostics
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Rekomendacje
Startup Poland
w celu rozwoju
zdrowia cyf ro
wego w Polsce
Zdrowie cyfrowe (digital health) jest obszarem, w którym związek pomiędzy technologią, ekonomią, prawem, a także aspektami politycznymi i społecznymi, jest szczególnie istotny. Każda
z tych dziedzin wpływa na dynamikę rozwoju zdrowia cyfrowego i jego kluczową rolę, którą
jest przybliżanie usług medycznych do pacjenta. Wykorzystanie potencjału zdrowia cyfrowego
zależy przede wszystkim od rozwoju i sposobu wdrażania innowacji, a także skuteczności stosowanych systemów wobec potrzeb pacjentów. Epidemia COVID-19 pokazała, jak bardzo informatyzacja może wspierać ochronę zdrowia i jak bardzo projekt E-zdrowie, realizowany przez
Ministerstwo Zdrowia od 2017 roku, jest potrzebny w Polsce. Ostatni czas wskazał również obszary do usprawnień w zakresie działania zdrowia cyfrowego. Był to test na szeroką akceptację przez społeczeństwo rozwiązań cyfrowych z zakresu zdrowia, a także sprawności rozwiązań
wdrożonych dotychczas.
Na podstawie doświadczenia z funkcjonowania zdrowia cyfrowego, wspartego gwałtownym
upowszechnieniem usług cyfrowych w trakcie pandemii, wypracowano poniższe rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na skuteczniejszą, sprawniejszą i szerszą cyfryzację zdrowia
w Polsce. Ich celem jest zapewnienie równego, bezpiecznego oraz swobodnego korzystania
z cyfrowej opieki zdrowotnej przez pacjentów i powinny one zostać uwzględnione w opracowywanej obecnie ogólnopolskiej strategii dotyczącej zdrowia cyfrowego.
Poniższe postulaty są aktualnie szczególnie istotne, gdyż sprawność systemu ochrony zdrowia,
której cyfryzacja jest kluczowym elementem, ma ogromne znaczenie, aby w pełni powrócić
do normalnej działalności całej gospodarki i wszystkich branż.
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Powiązanie inwestycji cyfrowych z celami w zakresie ochrony zdrowia
Realizacja tego postulatu pozwoli na pokonanie bariery inwestycyjno-technologicznej w rozwoju zdrowia cyfrowego w Polsce. Rekomendowana jest otwarta i transparentna współpraca
środowiska biznesowego, akademickiego i organizacji pozarządowych. Pozwoli to zminimalizować ryzyko w zakresie kontroli danych dotyczących zdrowia i technologii, które stanowią
ogromne wyzwanie dla rządów krajów europejskich, podkreślane przez Światową Organizację
Zdrowia. Polska powinna także nadal inwestować w metodologię i narzędzia wykorzystujące
potencjał danych oraz aktywnie z nich korzystać, tak by świadczyć bezpieczne usługi opieki
zdrowotnej wysokiej jakości i tworzyć stabilne systemy opieki zdrowotnej. Istotną rolę w rozwijaniu rozwiązań IT w obszarze zdrowia cyfrowego i wspieraniu infrastruktur danych mogą
odgrywać unijne mechanizmy finansowania.
Wsparcie rozwoju innowacyjności i zdrowia cyfrowego przez sektor publiczny
w obszarze administracyjno-prawnym
Od kilku lat obserwujemy zwiększenie wsparcia ze strony sektora publicznego i ułatwienia administracyjno-prawne we wspieraniu rozwoju innowacyjności. Pomaga to startupom w Polsce
w rozwoju oraz tworzeniu kreatywnych rozwiązań wykorzystywanych – dzięki współpracy startupów i korporacji – w obszarze zdrowia cyfrowego. Nadal jednak istnieją trudności, wynikające w szczególności z wyceny własności intelektualnej, patentowania, skomplikowanych procedur administracyjnych, czy braków w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację, które
powinny być analizowane z udziałem ekspertów ze środowiska naukowego i biznesowego,
a zmiana w tych obszarach powinna dotyczyć nie tylko przepisów, ale również praktyki sektora publicznego. Rozwój innowacji w obszarze zdrowia, w tym zdrowia cyfrowego, wiąże się
bowiem częściej niż w innych sektorach z ryzykiem porażki, dlatego instytucje publiczne powinny akceptować w większej skali koszty innowacji w postaci upadku części wypracowywanych przez długi czas projektów. Ponadto w obszarze zdrowia nie wiadomo, czy opracowane
rozwiązanie z małym początkowo potencjałem komercjalizacji nie będzie większym sukcesem
w przyszłości niż rozwiązanie z początkowo większym potencjałem na wdrożenie.
Dlatego też sektor publiczny powinien wspierać rozwój zdrowia cyfrowego szczególnie teraz,
kiedy trudno określić długoterminową perspektywę i skutki pandemii. Mamy bardzo niepewne warunki inwestycyjne, w których muszą się odnaleźć innowatorzy i dostawcy rozwiązań
technologicznych, a jednocześnie trudno przewidzieć przy tych niepewnych warunkach, które
rozwiązania okażą się sukcesem.
W obszarze zdrowia cyfrowego wsparcie administracyjno-prawne powinno koncentrować
się przede wszystkim na zwiększeniu ilości finansowania programów, finansowania wdrożeń
cyfrowych w placówkach medycznych, a także uregulowaniu większego dostępu do danych
medycznych w celach badawczych dla rozwoju nowych narzędzi.
Aktualnie, nawet jeśli startup zdobędzie fundusze i przygotuje rozwiązanie do wdrożenia w obszarze zdrowia cyfrowego, bardzo trudno takie rozwiązanie komercjalizować. Przyczyną jest brak
w systemie publicznej ochrony zdrowia programów finansowania w placówkach medycznych
oraz systemu płatności za świadczenia prowadzone przez lekarzy za pośrednictwem narzędzi
cyfrowych. Dlatego też część startupów odnosi większy sukces na rynkach międzynarodowych
niż na polskim rynku, a zwiększenie ilości programów finansowania wdrożeń cyfrowych w placówkach medycznych może to istotnie zmienić.
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Potrzeba uregulowania większego dostępu do danych medycznych w celach badawczych dla
rozwoju nowych narzędzi sprowadza się do opracowania nowych zasad dostępu do danych badawczych, precyzyjnego określenia zasad anonimizacji danych, poszerzenia kręgu podmiotów
zobligowanych do udostępniania danych badawczych (obecnie są to głównie instytuty badawcze i uczelnie), a także wprowadzenia regulacji prawnych odnośnie do dobrowolnego przekazywania danych przez pacjentów (tzw. „data donation”) – pozyskane w ten sposób dane medyczne
byłyby znaczną pomocą w rozwoju nowych rozwiązań w obszarze zdrowia cyfrowego w Polsce.
Wprowadzenie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami
w obszarze zdrowia cyfrowego i podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację
Współpraca i zgodność wszystkich elementów tworzących system zdrowia cyfrowego, który
jednocześnie nie powinien być zbyt skomplikowany, jest kluczowa, aby zapewnić równy dostęp
do niego pacjentom, a także by świadczeniodawcy działali sprawnie. Przykładowo, interoperacyjność nie zadziałała zbyt dobrze w trakcie epidemii, kiedy pacjenci chcieli korzystać z e-zwolnienia. Wielu lekarzy obawiało się jego wystawiania po teleporadzie z uwagi na prowadzone
kontrole, podważające podstawy prawne. E-zwolnienia były kwestionowane w szczególności
na podstawie zapisu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym „lekarz
orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu
jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby”. Mimo że przepis wydaje się jasno wskazywać
możliwość badania zdalnego, sformułowanie „uprzednie zbadanie” w trakcie pandemii interpretowane było niekiedy jako potrzeba osobistego badania.
Brak przeciwwskazań prawnych do wystawienia e-zwolnienia po teleporadzie wzmacnia również przepis ustawy, zgodnie z którym lekarz decyduje na podstawie dostępnych mu metod
i środków rozpoznania chorób o stanie zdrowia pacjenta, co wydaje się przesądzać o możliwości
wystawienia e-zwolnienia po teleporadzie (art. 4 ustawy o zawodzie lekarza). Aby zatem interoperacyjność w obszarze zdrowia cyfrowego działała, potrzebne są zarówno sprawne rozwiązania technologiczne, jak i gotowość podmiotów do ich wdrażania i stosowania, współpraca
pomiędzy świadczeniodawcami, ale też interpretacja istniejących regulacji prawnych w sposób
umożliwiający wykorzystywanie usług zdrowia cyfrowego.
Wprowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej
Realizacja tego postulatu będzie wymagała maksymalizacji środków zapewniających bezpieczeństwo zintegrowanych danych medycznych, które aktualnie są rozproszone w wielu bazach
podmiotów świadczących usługi medyczne. Przyczyni się to do zwiększenia współpracy pomiędzy świadczeniodawcami i bardziej kompleksowego korzystania z rozwiązań zdrowia cyfrowego poprzez umożliwienie pełnej dostępności dokumentacji medycznej zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Postulat ten ma również istotne znaczenie z perspektywy
interoperacyjności w obszarze zdrowia cyfrowego i wynikającej z ustawy o zawodzie lekarza
potrzeby analizy dokumentacji medycznej, gdyż nadal przy e-dokumentacji wielu świadczeniodawców interoperacyjnie jej nie wymienia.
Implementacja nowoczesnych rozwiązań kryptograficznych
w obszarze zdrowia cyfrowego
Pozwoli to zapewnić większe bezpieczeństwo wrażliwych danych medycznych, dzięki zwiększonej odporności nowoczesnych rozwiązań kryptograficznych na awarie systemów informatycznych i cyberataki (przykładem takiego rozwiązania może być technologia blockchain).
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Udział ekspertów ds. technologii w opracowywaniu regulacji
dotyczących zdrowia cyfrowego
Coraz szersze wykorzystanie nowych technologii rewolucjonizujących rynek opieki zdrowotnej
wymaga systemowych zmian w regulacjach prawnych, ich interpretacji i stosowaniu.
Przy zmianach przepisów z uwagi na cyfryzację opieki zdrowotnej konieczne jest włączenie
w proces opracowywania regulacji prawnych ekspertów ds. technologii, którzy dzięki swojej
wiedzy technologicznej mogą pokazać trendy w rozwoju nowych technologii w obszarze opieki
zdrowotnej, umożliwiając tworzenie regulacji ustawowych adekwatnych do dynamiki rynku
zdrowia cyfrowego.
Uwzględniane potrzeb i opinii pacjentów w rozwiązaniach technologicznych
stosowanych w obszarze ochrony zdrowia
W Polsce ma to duże znaczenie z uwagi na sytuację demograficzną starzejącego się społeczeństwa, która wymaga szybkiego i szerokiego wdrożenia systemów zdrowia cyfrowego, a jednocześnie na nadal istniejące wykluczenie cyfrowe wśród „starszego pokolenia”, czy brak zaufania
tej grupy do rozwiązań technologicznych. Konieczne są: odpowiedź na potrzeby obywateli preferujących tradycyjny system opieki zdrowotnej, którzy są jednocześnie najliczniejszą grupą korzystającą z ochrony zdrowia w Polsce, a także kampanie społeczne i szkolenia na poziomie lokalnym, budujące akceptację i zaufanie do rozwiązań obecnych w obszarze zdrowia cyfrowego.
Wdrożenie na stałe do obszaru zdrowia cyfrowego rozwiązań,
które sprawdziły się w trakcie epidemii COVID-19
Epidemia przyspieszyła w Polsce korzystanie z cyfrowych usług dotyczących zdrowia przez
wielu obywateli i pokazała, jak potrzebne są dotychczasowe rozwiązania takie jak teleporada,
e-recepta, e-zwolnienia, czy będące jeszcze pilotażem e-skierowanie, obowiązkowe w Polsce
od stycznia 2021 roku. Sprawdzone rozwiązania warto implementować na stałe, zwłaszcza że
zakończenie epidemii spowoduje brak podstawy prawnej do działania wielu mechanizmów.
Dobrym przykładem jest tu sposób potwierdzania tożsamości pacjenta, który w trakcie epidemii
jest możliwy za pomocą użycia systemów teleinformatycznych. Do tej pory przed udzieleniem
świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej konieczne było przedstawienie dowodu tożsamości.
Wykorzystywane w trakcie epidemii potwierdzanie tożsamości poprzez systemy teleinformatyczne umożliwia szersze korzystanie z teleporad medycznych w Polsce.
Z perspektywy celu naszego raportu, jakim jest pobudzenie współpracy sektora publicznego,
innowacyjnych firm, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych, szczególne
znaczenie ma postulat powiązania inwestycji cyfrowych z celami w zakresie ochrony zdrowia
publicznego oraz wykorzystanie potencjału startupów i firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania w obszarze diagnostyki i leczenia chorób. Potrzeba szerokiej i międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia publicznego jest również podkreślana przez Światową O
 rganizację Zdrowia w opracowaniu dotyczącym globalnej strategii na lata 2020–2025.
Wierzymy, że nasz raport pokazuje kierunki takiej kooperacji i przyczyni się do zwiększenia
polityki otwartości w szczególności wobec startupów mogących oferować rozwiązania adekwatne do potrzeb rynku cyfrowych terapii i diagnostyki, który – podobnie jak innowacyjne
firmy technologiczne działające w Polsce – jest bardzo dynamiczny i innowacyjny.
Zespół Startup Poland
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