
Aplikacja mobilna i system 
monitoringu dla osób z 

zaburzeniem afektywnym 
dwubiegunowym



Oferta 

Cambria Systems sp. z o.o. Sp. k. oferuje możliwość

korzystania z systemu monitoringu pacjentów z

diagnozą zaburzenia afektywnego

dwubiegunowego i ze stowarzyszonej z nim

aplikacji mobilnej CHADMON w celu wspierania

terapii i wspomagania diagnozy zmiany fazy



Aplikacja ChADMon umożliwia podniesienie jakości usług 
świadczonych przez ośrodek

Nasza usługa pozwala ośrodkom na podniesienie jakości usług świadczonych

przez lekarzy psychiatrów oraz terapeutów poprzez monitoring pacjentów

on-line, przyśpieszenie reakcji na zmiany w przebiegu choroby, ściślejszy

kontakt z pacjentem oraz obiektywizację obserwacji.



System składa się z dwóch głównych elementów czyli Aplikacji CHADMon oraz 
systemu monitorującego 

Aplikacja  mobilna
CHADmon

System dla  lekarzy
eCRF



Aplikacja mobilna
Pozwala na monitoring choroby bez ingerencji

w prywatność pacjenta i nie wymaga wypełniania

dzienniczka samopoczucia ani angażowania innych osób.

Jego największą zaletą jest obiektywizm, którego nie

zapewniają tradycyjne metody obserwacji oparte na

samoocenie pacjenta lub na ocenie otoczenia.

Aplikacja pozwala na wysłanie powiadomień do pacjenta oraz

na informowanie jego bliskich o nadchodzącej zmianie fazy,

dzięki czemu można zareagować szybciej i w odpowiednim

momencie udać się do lekarza (o ile użytkownik tego sobie

życzy i osoby te wyrażą zgodę).



System monitorujący eCRF

To panel dla lekarza służący do

obserwacji pacjentów z informacjami.

Wyświetla on komunikat w przypadku

nadchodzącej zmiany fazy. Zawiera on

listę pacjentów, ich wyniki oraz kluczowe

parametry obserwacji.

Przeznaczeniem systemu jest także

dostarczenie lekarzowi obiektywnych

danych o aktywności pacjenta w długich

okresach czasu a także o aktywności

poprzedzającej zaplanowaną wizytę.



W ramach współpracy ośrodek otrzymuje od nas

+ Dostęp do aplikacji webowej spełniającej wymogi standardowej karty pacjenta,

pozwalającej zarejestrować pacjenta w systemie monitoringu

i umożliwiającej dostęp do danych zbieranych przez system monitoringu oraz

konfigurację powiadomień.

+ Wsparcie techniczne zarówno dla aplikacji webowej użytkowanej przez lekarzy

i terapeutów jak i dla aplikacji mobilnej użytkowanej przez pacjentów.

+ Szkolenie z użytkowania systemu dla lekarzy i terapeutów.



Koszty aplikacji

Pierwsze 6 miesięcy korzystania z aplikacji jest 
darmowe

Po tym okresie cena aplikacji dla ośrodka wynosi 30 PLN 
od prowadzonego  pacjenta.



Karolkowa Business Park
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Dziękuję za uwagę


