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Příležitosti na trhu
se softwarem pro zdravotnictví

Trh se softwarem pro zdravotnictví nabízí v současné době kdekoliv na světě zajímavé a výrazné příležitosti. Ovšem zatímco se některé softwarové společnosti těší rychlému růstu, jiným se daří hůře, skomírají či
dokonce krachují. Úspěch na tomto trhu ovlivňuje mnoho faktorů, dva z nich jsou však obzvláště rozhodující –
průlomové aplikace, které odstraňují těžkopádné procesy a přinášejí převratné výsledky, a pomoc plnit vytčené
cíle organizacím, ve kterých jsou implementovány – využívají například možnosti sémantické analýzy volného
textu či BI nástroje, které jsou data schopny analyzovat
transakčně a v reálném čase, a funkce pro propojené
zdravotnictví. Budoucnost zdravotní péče závisí na bezproblémové interoperabilitě jak v rámci jedné organizace, tak na úrovni větších sdružení. Zákazníci stále více požadují aplikace pro propojenou zdravotní péči, při které pracují s velkým množstvím vyvíjejících se standardů pro komunikaci ve zdravotnictví.
Průlomové aplikace bohaté na funkce pro propojené zdravotnictví ovšem vyžadují
nové, nicméně v tomto oboru již odzkoušené technologie. Takové technologie nebo platformy, které poskytnou vývojářům aplikací pro zdravotnictví výhody, jež na trhu dobře
zúročí. Vývojáři zdravotnických aplikací mají dnes v podstatě dvě základní volby: buď
si vyberou již hotovou, osvědčenou, robustní, vysoce výkonnou a škálovatelnou platformu, anebo se vydají na náročnou cestu budování a údržby své vlastní platformy, což se
podobá tomu, když se staví dům místnost po místnosti.
Zefektivnění vývoje a zrychlení přístupu na trh umožní v případě první volby balíčky standardů a profilů, které výrazně sníží nároky na vytváření a údržbu řady rozhraní
pro propojenou zdravotní péči a dovolí vývojářům soustředit se na to, aby pro své aplikace a systémy mohli vyvíjet funkce s velkou přidanou hodnotou. Výhodou je pak také
možnost rychle přidávat průlomové funkce, které jsou dnešními zdravotnickými organizacemi nejvíce vyhledávány, jako např. vestavěné funkce pro analýzu v reálném čase,
pokročilé zpracování nestrukturovaných dat (text, signály) a propojení nemocničních,
provozních a finančních aplikací.
Nespornou výhodou je volba již zavedených technologií, jež nabízejí širokou škálu
nástrojů a které zákazníkům po celém světě usnadňují organizaci, poskytování a financování zdravotní péče. Inspirací budiž západní trhy a USA, kde je trh se zdravotnickými
technologiemi plně rozvinutý. Hledejme technologie a platformy, které jsou neomezeně
škálovatelné a fungují jak v úsporných řešeních v menších organizacích, tak i v největších a nejsložitějších zdravotnických systémech na světě a které se snadno propojují se
současnými aplikacemi.
Martin Zubek
business development manager, InterSystems
Martin.zubek@intersystems.com
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