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Medicalgorithmics to polska spółka z branży technologii

medycznych, której udało się podbić rynek USA. Jej produkt

PocketECG to kieszonkowy rejestrator EKG, który stale dokonuje

zapisu pracy serca, a wynik przesyła do lekarza. O tym, jak odnieść

sukces na tak zaawansowanym technologicznie rynku, opowiada

prezes Marek Dziubiński

„Forbes”: Dlaczego zdecydował
się Pan akurat na rejestrator
EKG? Nie miał Pan obawy, że to
rynek bardzo konkurencyjny i
zagospodarowany przez
silniejszych graczy?

Marek Dziubiński, współtwórca
i prezes zarządu
Medicalgorithmics: W
początkowej fazie rozważałem coś

bardziej egzotycznego niż analiza EKG. Opracowałem system do wizualizacji i
automatycznej interpretacji sygnałów dźwiękowych pracy serca, nagranych za
pomocą stetoskopu elektronicznego. Stworzyłem algorytmikę, która
przekształca sygnał audio do formy graficznej, wykorzystując model
psychoakustyczny. Innymi słowy, wpadłem na pomysł, aby wykorzystać
matematyczny model słyszenia i percepcji dźwięku w celu automatycznego
wykrywania w sygnale stetoskopowym szumów, stuków i innych
charakterystycznych dźwięków świadczących o problemach kardiologicznych.

Zresztą do tej pory nasza firma posiada patent na to rozwiązanie (w USA).
Równolegle zajmowałem się stworzeniem algorytmu interpretującego w czasie
rzeczywistym sygnał EKG.

Co zdecydowało, że postawił Pan na ten drugi produkt?

Po analizie potencjału komercjalizacyjnego obu rozwiązań, doszedłem do
wniosku, że o wiele większe szanse na sukces ma rozwiązanie nieco bardziej
przyziemne, czyli bazujące na przetwarzaniu sygnału
elektrokardiograficznego. Do tego, analizując rynek zastosowań
automatycznego przetwarzania EKG, udało nam się zidentyfikować
interesującą niszę – zdalnej, wielodobowej diagnostyki arytmii – usługa ta jest
refundowana w USA.
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W branży medycznej stworzenie zupełnie nowej technologii, gdzie refundacja
nie istnieje, to karkołomne zadanie. Myślę, że dla małej firmy, w szczególności
spoza USA, jest to w praktyce niewykonalne. Stąd skupienie się na rynku,
który już istnieje, to w zasadzie jedyne wyjście. Zresztą muszę przyznać, że
funkcjonowanie w otoczeniu konkurencyjnym bardzo mi odpowiada. Sądzę,
że o wiele łatwiej odbiera się istniejący rynek konkurentom za pomocą
rozwiązania lepszego i bardziej innowacyjnego, niż tworzy zupełnie nowy, od
zera.

Jaka miała być przewaga konkurencyjna Waszego produktu? Jak
Pan ją zdefiniował?

Pierwotnym pomysłem było wykorzystanie urządzenia mobilnego, które
posiadając całkiem spore możliwości przetwarzania i przesyłania danych,
zdawało się ciekawą i nową platformą dla aplikacji automatycznej interpretacji
EKG. W owym czasie, tj. w 2003-2004 roku było bardzo mało tego typu
rozwiązań na rynku. Pojawiały się pierwsze smartphony z systemem Windows
Mobile, a technologie mobilne pozwalające na transmisję danych były w fazie
raczkującej.

Kilka lat zajęło mi dojście do tego, jak można ten ogólny pomysł przekuć na
produkt i biznes. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym momencie w USA
firma CardioNet wpadła na podobny pomysł. Po czasie, gdy weszliśmy na
rynek w USA, okazało się, że dzięki o wiele bardziej zaawansowanej
algorytmice, nasze rozwiązanie deklasuje konkurentów, w tym produkt
Cardionet-u. PocketECG wykrywa o wiele więcej typów arytmii, dokonuje
bardziej szczegółowej analizy EKG i przesyła o wiele więcej danych niż
rozwiązania konkurentów. To jest nasza podstawowa przewaga
konkurencyjna, dzięki której szybko zdobywamy rynek.

Czy od początku był to projekt nastawiony na ekspansję globalną?

Nasz model biznesowy ewoluował z czasem, jednak od początku wiedziałem że
chcę wejść na rynek amerykański – najbardziej konkurencyjny, jednak
największy i bardzo otwarty na innowacje. Postanowiliśmy zacząć od niego, a
potem eksplorować inne rynki. Ta strategia okazała się sukcesem. To właśnie
w Stanach Zjednoczonych znalazł się pierwszy inwestor, który uwierzył w
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 dostarczone przez plista

naszą technologię – fundusz New Europe Ventures. Jednocześnie z procesem
kończenia projektowania naszego docelowego urządzenia (BT-ECG 2),
zaczęliśmy nawiązywać kontakty ze spółkami amerykańskimi, by wyłonić
partnera strategicznego. Miała to być firma dostarczająca usługi medyczne i
dystrybuująca sprzęt. Najpierw nawiązaliśmy współpracę z kilkoma, następnie
najprężniej działająca otrzymała od nas umowę na wyłączność – i wtedy
właśnie sprzedaż ruszyła lawinowo.

Jak wyglądało zdobywanie rynku amerykańskiego: główny nacisk
poszedł na przekonywanie pośredników, zarządów szpitali czy
samych lekarzy?

Postawiliśmy na znalezienie partnera strategicznego, który był odpowiedzialny
za świadczenie usług monitorowania, oraz sprzedaż i marketing tych usług na
swoim rynku. W ten sposób ograniczaliśmy koszty sprzedaży w rozproszonej
sieci placówek medycznych, a jednocześnie korzystaliśmy z doświadczenia
partnera, który już zaistniał na tym rynku i miał na nim sieć kontaktów, które
przez lata budował.

Biznes medyczny w Stanach opiera się na kontaktach bezpośrednich i
relacjach przedstawicieli handlowych z lekarzami. Od tego roku, kiedy
przejęliśmy kontrolę nad naszym partnerem strategicznym, staliśmy się w
pełni odpowiedzialni za rozwój naszego biznesu na tym kluczowym rynku.

ZDROWIE NOWE TECHNOLOGIE MEDYCYNA
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Strona główna Strategie

Dziubiński: polska technologia
medyczna już odnosi sukcesy na
świecie
22.02.2017 15:00 , ostatnia aktualizacja 22.02.2017 15:00

Medicalgorithmics to polska spółka z branży technologii

medycznych, której udało się podbić rynek USA. Jej produkt

PocketECG to kieszonkowy rejestrator EKG, który stale dokonuje

zapisu pracy serca, a wynik przesyła do lekarza. O tym, jak odnieść

sukces na tak zaawansowanym technologicznie rynku, opowiada

prezes Marek Dziubiński

Czyli zdobycie intratnego
kontraktu z pośrednikiem jest
być albo nie być dla tego typu
spółki?

Myślę, że jest wiele modeli
biznesowych, które mogą przynieść
sukces. Acz ten model współpracy
wydał nam się najbardziej logiczny –
tj. optymalny dla młodego startup-u
spoza USA, który nie ma zasobów i

kompetencji, aby komercjalizować swoją technologię. Niestety model oparty
na współpracy z jednym, kluczowym partnerem wiąże się z pewnym ryzykiem,
z którego warto sobie zdawać sprawę. U nas okazało się ono rzeczywistością,
co wiązało się ze sporymi kłopotami natury prawnej, które na szczęście są już
historią.

W 2011 r. podpisaliśmy umowę strategiczną z firmą AMI Monitoring i to
rozpoczęło gwałtowny wzrost naszego biznesu. Na początku 2014 r. firma AMI
podzieliła się na dwie firmy: AMI Monitoring i Medi-Lynx Cariac Monitoring i
w efekcie Medicalgorithmics miał dwóch partnerów strategicznych w USA. W
2015, na skutek naruszeń naszego kontraktu przez AMI, zerwaliśmy tę
współpracę i wystąpiliśmy do sądu w USA o opinię odnośnie poprawności
rozwiązania umowy. To rozpoczęło spór prawny, który trwał niemal dwa lata i
pochłonął ponad 20 mln złotych po naszej stronie… ale zakończył się dla nas
pomyślnie.

Dzięki temu, że umowa została dobrze napisana, udało nam się wyjść ze sporu
obronną ręką. Sąd zasądził zwrot kosztów procesowych oraz wypłatę
odszkodowania na rzecz Medicalgoritithmics, co zmusiło firmę AMI do
kapitulacji i w efekcie otworzyło nam drogę do przejęcia wszystkich klientów
AMI. W międzyczasie, tj. wiosną 2016 r. przejęliśmy firmę Medi-Lynx i tym
samym staliśmy się w pełni autonomicznym podmiotem, operującym na
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rynku amerykańskim.

Na ile przejęcie Medi-Lynx było ważne dla budowania pozycji
Medicalgorithmics i jej produktu, a na ile było to po prostu
poszerzenie biznesu? 

Jak wspomniałem wcześniej, przejęliśmy firmę Medi-Lynx, tocząc
jednocześnie batalię prawną z naszym drugim partnerem, firmą AMI
Monitoring, którą po dwóch latach wygraliśmy. Oba te wydarzenia były
przełomowe dla rozwoju i istnienia naszej firmy. Do tej pory byliśmy jedynie
dostawcą technologii, zależnym niemal całkowicie od swoich partnerów
strategicznych. Przejęcie Medi-Lynx oraz wygranie procesu w USA pozwoliło
nam się w pełni uniezależnić. To otworzyło nam drogę do dalszego,
nieskrępowanego rozwoju na rynku w USA i na wyeliminowanie ryzyka
związanego z modelem działania opartym o współpracę z jednym, wybranym
partnerem.

Czy widział Pan na polskim rynku inne, nowoczesne urządzenia
pomiarowe, które mogą odnieść podobny do was sukces, np.
spirometry?

Obserwuję na naszym rynku sporo pomysłów opracowywanych przez start-
upy telemedyczne. Są one jeszcze na wczesnym etapie i trudno przewidzieć czy
odniosą sukces. Myślę że dla wielu młodych przedsiębiorców
Medicalgorithmics jest pozytywnym przykładem i pobudza wyobraźnię oraz
wiarę w to, że firma z Polski może odnieść sukces na rynkach globalnych.
Zresztą spotykam się z wieloma start-upami i chętnie dzielę się swoimi
doświadczeniami. Mam nadzieje, że jak najwięcej Polskich firm z naszej
branży odniesie sukces.

A czy widzi Pan możliwość szerokiego zaistnienia takich urządzeń
jak koszulki EKG?

Z ciekawością obserwuję nowości na rynku czujników kardiologicznych i
technologii wearables. Myślę jednak, że koszulki EKG, nawet jeśli będą działać
dobrze i niezawodnie, to stanowią inny segment rynku niż nasz. W naszym
przypadku, pacjent musi nosić urządzenie przez wiele tygodni – dzień i noc.
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 dostarczone przez plista

To raczej ogranicza wykorzystanie takich koszulek, które widzę jako przydane
w aplikacjach sportowych. My koncentrujemy się na specjalistycznym rynku
kardiologicznym i elektrofizjologicznym. Aplikacje fitnessowe wbrew pozorom
są dość odległym rynkiem.  Zresztą, koszulka to jedynie typ sensora EKG,
podczas gdy naszym obszarem kompetencji i główną przewagą konkurencyjną
jest algorytmika i to jak przetwarzamy dane. Stąd koszulka to technologia
potencjalnie komplementarna do naszej, jeśli okaże się przydatna w
aplikacjach medycznych. Otwarci jesteśmy na zintegrowanie innych czujników
z naszą platformą technologiczną, jeśli okaże się to racjonalne ekonomiczne i
da realną wartość klientom.

ZDROWIE NOWE TECHNOLOGIE MEDYCYNA
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