
eAnkiety  
Zdalnie przeprowadzaj wywiad 
medyczny z pacjentem. 
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Pozyskuj informacje od pacjentów online. 

Efektywność
Sprawnie pozyskujesz dane od pacjentów,

bez zbędnego angażowania personelu.

Jakość
Zbierasz opinie i masz wiedzę na temat 

satysfakcji pacjentów z usług medycznych.

Szybkość
Otrzymujesz informacje przed świadczeniem, 

zdalnie lub bezpośrednio przed wizytą.

Bezpieczeństwo
Dbasz o ochronę danych i bezpieczeństwo 

z wykorzystaniem certyfikatów TLS + WSS. 

Skuteczność
Na bieżąco monitorujesz stan zdrowia pacjentów 

i kierujesz ich na odpowiednią ścieżkę leczenia.

Wsparcie
Zyskujesz cenne dane do działań marketingowych

i optymalizacji oferty handlowej.

Skorzystaj z usługi w modelu chmurowym.
Usługa eAnkiety pozwala na definiowanie oraz zarządza-

nie wzorami ankiet, ułatwia prowadzenie akcji ankietowych 

wśród pacjentów i umożliwia analizę statystyczną odpo-

wiedzi. Dzięki temu w prosty sposób możesz pozyskiwać 

cenne dane, usprawniając pracę Twojej jednostki.

Podnieś skuteczność leczenia, jakość obsługi i konkurencyjności świadczeń.

eAnkiety 
Zdalnie przeprowadzaj wywiad 
medyczny z pacjentem.



Zarządzanie
wzorami ankiet
Klasyfikacja 

i definiowanie wzorów 

ankiet, zarządzanie 

dostępem.

Przeglądanie 
odpowiedzi
Weryfikacja 

poszczególnych 

odpowiedzi lub zbiorcze 

pobieranie danych.

Ankietowanie 
pacjentów
Organizowanie akcji dla 

różnych grup, wypełnianie 

ankiet, monitorowanie 

odpowiedzi.

Analizy 
statystyczne
Podsumowanie wyników 

i analizy, dokładna 

statystyka zebranych 

odpowiedzi.  

• Pozyskiwanie od pacjenta informacji przed 

świadczeniem, zdalnie lub w trakcie wizyty.

• Kwalifikacja na określoną ścieżkę leczenia, w wyniku 

oceny przez lekarza odpowiedzi pacjenta.

• Monitorowanie stanu zdrowia świadczeniobiorcy 

w trakcie programów terapeutycznych.

• Ewidencjonowanie danych medycznych z domu 

pacjenta przez wizytujący personel medyczny.

• Ewaluacja skuteczności leczenia, dla decyzji 

indywidualnych lub analiz zbiorczych.

• Badania naukowe, obejmujące określoną kryteriami 

grupę docelową.

• Ocena satysfakcji pacjentów, w formie uwag lub 

wartościowania różnych aspektów usług.

eAnkiety - jakie możliwości daje usługa?  

Poznaj obszary funkcjonalne rozwiązania.

Usługa eAnkiety jest wielojęzyczna. Pozwala też na współdzielenie wzorów ankiet pomiędzy 
użytkownikami i placówkami medycznymi.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Krajowy Operator Chmury Medycznej

ul. Adama Branickiego 13

02-972 Warszawa

e-mail: biuro@chmuradlazdrowia.pl

tel.: 22 574 81 60

chmuradlazdrowia.pl

Do czego możesz wykorzystać 
eAnkiety?




