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System rehabilitacji z użyciem
wirtualnej rzeczywistości

System komunikacji z 
pacjentami COVID-19

Pozostałe projekty badawczo-rozwojowe



Pozostałe projekty badawczo-rozwojowe

Meta-analizy i projektowanie badań 
klinicznych



AI w medycynie
technologia czwartej rewolucji przemysłowej

obecny
kryzys 

zdrowotny

dążenie do 
powrotu do 

zdrowia

przyszłe 
epidemie



“
Narzędzia te [AI] mogą zapewnić więcej czasu na 

interwencję, identyfikację skutecznych terapii

i ostatecznie ratowanie życia.

Scott Gottlieb, MD, FDA Commissioner
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diagnozy

identyfikowanie 
osób z 

gorączką
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genów
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Zastosowania AI w pandemii COVID-19
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Rola AI w tak dynamicznej atmosferze musi być innowacyjna, aby 
nie zaburzać procesu opieki nad pacjentem i podejmowania 

decyzji klinicznych



dane od 633 wentylowanych mechanicznie pacjentów z Covid-19
w ciągu 48 godzin od przyjęcia OIT

uczenie maszynowe (ML) i Explainable Artificial Intelligence (XAI) 

Imperial College London 

Patel et al. Intensive Care Med 47, 549–565 (2021).



identyfikacja pacjentów mniej skłonnych do 
korzyści z prone position

wczesna selekcja pacjentów skierowanych 
na inne interwencje, takie jak ECMO

Patel et al. Intensive Care Med 47, 549–565 (2021).



Problemy medyczne 
w respiratoroterapii





Respirator?

I jego nastawy.



Odyn - System ekspercki wspomagający
lekarza w sterowaniu respiratorem



Odyn – Oprogramowanie wykonawcze



System Akwizycji Danych Medycznych



Odyn – Algorytmy Optymalnego Sterowania



Odyn – Symulator trybu manualnego sterowania



AI nie jest próbą zastąpienia personelu medycznego,

a wsparciem jego postępowania
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