
Бъдещето на 
телемедицината

СЪРЦЕ СЪРДЕЧЕН
РИТЪМ

БЕЛИ
ДРОБОВЕ

ГЪРЛО ТЕМПЕРАТУРА КОЖА СТОМАХУШИ



Изпълнено обещание
Откакто доставчиците на здравни услуги започнаха да разглеждат 

телездравето като следващо поколение ефективна стратегия в 

здравеопазването, те стигат до извода, че чисто аудио-визуалните

прегледи дават отговор само на част от предизвикателствата. Има 

твърде много пациенти и модалности, при които лекарите биха 

предпочели да разполагат с реални данни снети чрез преглед, 

които да им помогнат в диагностицирането.

По време на преглед:
Лекарят е ограничен до няколко външни индикации, 

които може да види през екрана си или да чуе през 

микрофона на телефона си.

Близки изображения на ушния канал, гърлото или 

звук от белодробната и стрдечната дейност е 

невъзможно да бъдат получени.

Диагнозата почива на субективното неемпирично 
описание на симптомите от пациента.

Резултатът:
Често, след като на пациента се е наложило да 

чака немалко за виртуален преглед, лекарят 

настоява за среща на живо, за да снеме данни на 

живо. И двете страни са загубили излишно време, 

а резултатът е закъсняло лечение.

Доставчиците на здравни услуги осъзнават, че 

разходите им нарастват, а резултатът е липса на 

подобрение в обслужването на пациентите.

Без начин за снемане на данни, телемедицината може да бъде крачка назад.

Основни 
пречки

Липса на данни от преглед
Днешните телефонни или видеочатове не могат да 

заменят посещението при доктор без истински 

надеждни данни, които да бъдат анализирани, за да 

се постави диагноза и назначи курс на лечение.

Липса на доверие
Много съществуващи услуги свързват пациентите с 

непознати за тях лекари, които нямат поглед върху 

досиетата им, а това води до ограничени 

възможности за упражняване на здравни грижи.



Възможност за самодиагностика 
с помощта на AI
Автоматично разпознаване на симптоми, 
диагностика за броени минути

Пет стъпки
за дигитализиране на процеса

Класическо телездраве
Онлайн видео и телефонни консултации

Стъпка
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Подобрена диагностика и процес
Онлайн дистанционни и асинхронни прегледи

Подобрена услуга
Асинхронно триажиране и вземане на решения

Стъпка

Стъпка

Стъпка

2

3

4

Стъпка
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Комплексна 
дигитална 

първична грижа 
Клинично обслужване 
в комфорта на дома



TytoCare
Единственото решение за телемедицина с всеобхватен преглед и диагностика

Tyto устройство с 
камера с висока 
резолюция и сензор за 
телесна температура

 Приставка Отоскоп 
за преглед на ушите

Стетоскоп за преслушване 
на гърдите и сърцето  Депресор за езика

 за преглед на гърлото

С модулния дизайн на Tyto всеки пациент може сам да извърши преглед, като използва патентована навигация и 

дигитално ръководство, съдържащи елементи на AI (изкуствен интелект). Внушителна, криптирана, облачно-базирана 

платформа за съхранение на данни, дава възможност за подобрено качество на дистанционните прегледи и диагностика.

Завършена 
платформа за 
телемедицина
Платформата на Tyto включва TytoApp, който 

работи на мобилни устройства, като телефон 

или таблет, и Виртуално табло на лекаря за 

провеждане на телемедицински прегледи 

онлайн, преглеждане на резултати и 

беседване с пациентите. Всички данни могат  

бързо да бъдат интегрирани с вече 

съществуваща електронна здравна система.

Здравеопазване

Защитена платформа за данни

Пациенти Лекари

Дистанционен
преглед
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