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E-HEATH HACKATHON
ROZSTRZYGNIĘTY
W dn. 8-9 października w Warszawie odbyła się I edycja maratonu
programistycznego pt. E-HEALTH HACKATHON. Gościem
honorowym wydarzenia był Minister Zdrowia Pan Adam
Niedzielski.
W trakcie przemówienia inaugurującego E-HEALTH HACKATHON
Prezes Agencji Badań Medycznych dr. hab. n. med. Pan Radosław
Sierpiński wyraził nadzieję, że rozwiązania programowane podczas
hackathonu przełożą się na lepszą diagnostykę i leczenie
niewydolności serca. - Z niecierpliwością czekam na efekty
podjętych dziś prac - podkreślił Prezes Sierpiński. Szef ABM zwrócił
również uwagę, na potrzebę dążenia do większej dostępności
danych medycznych, dzięki czemu będzie można podejmować
skuteczne i właściwe interwencje systemowe.

Prezentujemy zwycięzców I edycji E-HEALTH HACKATHONU!
I MIEJSCE i nagroda w wysokości 20.000 zł dla zespołu HEALTH
IMPROVERS w składzie:
Jakub Sobolewski
Mateusz Szczęsny
Oliwia Makowiecka
Igor Anczykowski
II MIEJSCE i nagroda w wysokości 15.000 zł dla zespołu HYPER
CARDIO w składzie:
Maciej Filanowicz
Jan Gruszczyński
Wojciech Noskowiak
Gabriel Wachowski
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Paweł Śnioszek
III MIEJSCE i nagroda w wysokości 10.000 zł dla zespołu HEART
BEAT NOT FOUND EXCEPTION w składzie:
Eliza Jankowska
Bartłomiej Baca
Karina Motolko
Dawid Butrykowski
Kacper Paczos
Opis zwycięskiego projektu:
Zespół HEALTH IMPROVERS zaproponował stworzenie aplikacji
zarządzania lekami, który pozwala na sprawdzanie występowania
niekorzystnych interakcji między przyjmowanymi przez pacjenta
lekami. W aplikacji lekarze będą mogli monitorować, czy pacjenci
przyjmują przypisane leki oraz czy nie dodali sobie leków, które
mogłyby powodować niekorzystne interakcje. To też pozwoliłoby
zbierać dane, jak konkretne leki na nich działają (np. pod kątem
działań niepożądanych). Pacjenci sami wprowadzaliby te dane.
Dodatkowo zespół przewiduje, że projekt byłby ułatwieniem nie
tylko dla lekarzy, pacjentów i systemu, ale także dla farmaceutów,
którzy zanim wydadzą pacjentowi lek, mogliby sprawdzić, czy nie
koliduje z innymi. Aplikację można włączyć nie tylko w obszarze
kardiologii.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom I edycji E-HEALTH
HACKATHONU serdecznie gratulujemy!
--Wydarzenie organizowane jest przez Roche Polska, Janssen Polska
we współpracy z Federacja Przedsiębiorców Polskich pod
auspicjami Warsaw Health Innovation Hub
Partnerami i patronami są: Agencja Badań Medycznych, Centrum
e-Zdrowia, Klub 30 PTK, Public Policy Sp. z o.o.
Patron medialny: SPIDER'S WEB
Patronat honorowy: Ministerstwo ZdrowiaMinisterstwo Zdrowia
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