
Uwalniamy wiedzę ukrytą 

w danych medycznych



O nas
Transition Technologies Science realizuje 

prace badawczo-rozwojowe z obszaru 

informatyki medycznej i sztucznej inteligencji. 

 

Nasz zespół ekspertów tworzy specjalistyczne 

oprogramowanie, które:

	wspiera proces diagnostyczny  

 i terapeutyczny,

	wspomaga obliczenia,

	opracowuje statystyki,

	analizuje dane medyczne,

	monitoruje jakość leczenia.

Co nas wyróżnia?

Najnowsze 
technologie

Nowoczesny 
design

Wieloletnie 
doświadczenie 
w branży

Realny wpływ na  
poprawę jakości 
leczenia

„
Naszą misją jest 

dostarczanie 

Klientom rozwiązań, 

które pomogą im 

w pełni wykorzystać 

ukryty potencjał 

gromadzonych 

danych.



Data Science
Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie analizy danych, 

uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W obecnych czasach 

postęp informatyzacji skutkuje bardzo szybkim wzrostem liczby 

cyfrowych rekordów medycznych. Potrafimy przetwarzać te dane, tak 

aby wspierały rozwój nauki i poprawiały jakość diagnostyki i terapii. 

Przygotowujemy wszystkie typy analiz, których oczekują klienci.  

W zespole doświadczonych analityków i programistów jesteśmy 

gotowi do przeprowadzenia takich typów analiz, jakie są oczekiwane 

w przygotowywanym badaniu.

Jakie są typowe etapy projektów data science?

	 Identyfikacja problemu

W skład zespołu projektowego wchodzą analitycy danych, specjaliści 

od optymalizacji, uczenia maszynowego, programiści czy specjaliści 

od UX. W pierwszym kroku identyfikujemy problem i potrzeby klienta. 

Warte podkreślenia jest to, że nasi pracownicy to zarówno eksperci 

w zakresie analizy danych, jak również specjaliści w obszarze, nad 

którym pracują.

	 Warsztaty wymiany wiedzy

Niezwykle cenna jest dla nas ekspercka wiedza domenowa, dlatego 

organizujemy wspólne warsztaty, aby dogłębnie poznać specyfikę 

rozwiązywanego problemu.

	 Przekazywanie danych oraz eksploracyjna analiza danych

Po otrzymaniu dostępu do danych zaczynamy je przetwarzać, 

wizualizować, czyścić, szukać w nich wzorców oraz typowych  

i nietypowych zachowań. Dopiero dogłębnie je poznając, możemy 

dobrać najbardziej odpowiednią i efektywną metodę modelowania  

w kolejnych krokach.

	 Tworzenie silników obliczeniowych

W zależności od projektu korzystamy z najróżniejszych metod: od 

prostych modeli statystycznych, przez analizę szeregów czasowych, 

po głębokie uczenie maszynowe. Budujemy modele klasyfikacyjne, 

regresyjne, prognostyczne czy grupujące.

	 Instalacja systemu w środowisku produkcyjnym

Na ostatnim etapie wdrażamy nasze rozwiązania w postaci 

maksymalnie efektywnych i przyjaznych użytkownikowi aplikacji, 

dzięki którym w pełni można wykorzystać moc analityki.



Narzędzia do zarządzania badaniami klinicznymi (eCRF, CTMS)
Nasz zespół dostarcza systemy informatyczne, które wspierają badania kliniczne:

System CTMS
Clinical Trial Management System

System eCRF
Electronic Case Report Form

Powyższe systemy są aplikacjami webowymi, które działają w przeglądarkach internetowych. 

Można je wdrożyć zarówno w chmurze, jak i lokalnie na infrastrukturze klienta.

System wykorzystywany przez przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny do zarządzania 

próbami klinicznymi w badaniach klinicznych. System utrzymuje i zarządza funkcjami planowania, 

wykonywania i raportowania, wraz z informacjami kontaktowymi uczestników, śledzeniem 

terminów i kamieni milowych.

Clinical Trial Management System (CTMS)

	 Obsługa wielu badań klinicznych w jednym 

miejscu

• Prowadzenie rejestrów, projektowanie  
i zarządzanie licznymi badaniami

• Widok pełnej listy pacjentów
• Wszystkie etapy leczenia każdego pa-

cjenta
• Zarządzanie pacjentem w badaniu:    

randomizacja, wydawanie/zwrot produk-
tów  badanych, zarządzanie pobranymi 
próbkami

	 Projektowane badania klinicznego

• Kreowanie badania klinicznego zgodnie  
z protokołem i harmonogramem

• Odwzorowanie pełnej struktury przebie-
gu badania

• Możliwość modyfikacji systemu zgodnie  
z kolejnymi wersjami protokołu

	 Randomizacja

• Możliwość konfiguracji odpowiedniej 
metody randomizacji i ramion badania



• Automatyczne przypisywanie kodu randomi-
zacyjnego na podstawie kryteriów określo-
nych w protokole badania

	 Zarządzanie produktem badanym

• Prowadzenie rejestru produktów badanych
• Monitorowanie stanu produktów np. poprzez 

zgłaszanie dostawcy zapotrzebowania na do-
starczenie partii produktów

• Oznaczanie wadliwych/zutylizowanych opa-
kowań

• Powiadomienia o zbliżającym się terminie 
ważności opakowania

• Możliwość wydawania pacjentowi produktów 
m.in. w przypadku badań zaślepionych auto-
matycznie, uwzględniając ramię badania, do 
którego pacjent został przypisany podczas 
randomizacji

• Śledzenie pełnej historii obiegu danego pro-
duktu

	 Rejestr próbek

• Prowadzenie rejestru i monitorowanie etapu 
procedowania próbek z materiałem biolo-
gicznym

• Wysyłanie do klienta zewnętrznego danych  
w celu wykonania badań diagnostycznych



System eCRF to elektroniczna karta obserwacji Pacjenta. Jest ona częścią obowiązkowej procedury 

prowadzenia dokumentacji badania klinicznego. System spełnia regulacje opisane w dokumentacji 

FDA, Title 21 CFR Part 11.

eCRF - Aplikacja eCRF 

	 Automatyczne generowanie kodu

• Unikalny kod dla każdego nowego Pa-
cjenta w rejestrze

• Kod jest wprowadzany zgodnie  
z określonymi w badaniu regułami

	 Automatycznie wysyłanie powiadomień 

do zdefiniowanego grona odbiorców

	 Śledzenie zmian

• Widoczność zmian każdego zarapor-
towanego w systemie zdarzenia (Audit 
Trial)

• Podgląd historii wszystkich zmian edycji 
danych wprowadzonych do systemu

	 Mechanizm weryfikacji danych i tworzenia 

 zapytań do wpisów (Data Queries)

• Weryfikowanie przez Monitora badania 
prawidłowości wprowadzanych danych 

• W przypadku nieprawidłowości nakła-
danie zapytań na atrybuty

	 Dystrybucja produktu badanego

• Pełna synchronizacja z modułem 
zarządzania produktem badanym

	 Tworzenie formularzy, które następnie 

są wykorzystywane w kreatorze badania 

przy odwzorowaniu harmonogramu

	 Walidacja danych

• Wprowadzanie danych poprzez: typy 
atrybutów np. słowniki, pola liczbowe/
logiczne/tekstowe, sekcje itp.

• Kontrolowanie odchyleń podczas 
wprowadzania danych poprzez: edit 
check, nakładanie walidatorów czy 
warunków logicznych na atrybuty  
i możliwość wersjonowania formularzy

„
Wdrożyliśmy 15 eCRF’ów 

w niekomercyjnych 

badaniach klinicznych.



MedStream Designer jest unikalnym narzędziem 

przygotowanym dla lekarzy i pracowników sektora 

medycznego, który zaprojektowano, aby wspomagać 

analizy dużych zbiorów danych medycznych. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu w informatyzacji służby 

zdrowia stworzone przez nas oprogramowanie umożliwia 

uzyskanie centralnego dostępu do globalnej informacji 

o historii medycznej każdego pacjenta integrując się 

bezpośrednio z dowolnym systemem szpitalnym.

Wykorzystaliśmy doświadczenie lekarzy i osób tworzących 

systemy klasy HIS, aby znieść wszelkie bariery dotyczące 

wykorzystania danych do analiz wielkoskalowych. Dzięki 

MedStream Designer każdy lekarz otrzymuje bardzo 

wygodne w obsłudze narzędzie do generowania analiz oraz 

szybki wgląd w dane setek tysięcy pacjentów leczonych  

w danej jednostce.

Dane te można dowolnie wyszukiwać i zestawiać. 

MedStream Designer realnie wspomaga wydobywanie 

informacji, a dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi 

każdy pracownik może z niego skorzystać, niezależnie od 

znajomości narzędzi do analiz baz danych, bez których 

wcześniej tego typu analizy były niemożliwe.

MedStream Designer – hurtownie danych„

„

Wdrożyliśmy 

16 hurtowni danych 

medycznych 

w największych 

Centrach Onkologii 

w Polsce.

Łącznie w hurtowniach przetwarzamy 

ponad 6 mln unikalnych kartotek 

pacjentów z pełną historią kliniczną.



Dzięki hurtowni danych możemy:

	 przeszukiwać duże zbiory danych medycznych  

z historią choroby pacjentów w ciągu kilku 

sekund,

	 szukać informacji nieklasyfikowanych  

w ustrukturyzowanych polach systemowych 

za pomocą zaawansowanego przeszukiwania 

notatek lekarskich,

	 odnajdywać i potwierdzać zależności pomiędzy 

dowolnymi zdarzeniami medycznymi Pacjenta,

	 opracować analizę porównawczą efektów terapii 

dla dowolnych ścieżek leczenia,

	 uzyskać informację zwrotną dla lekarzy o efektach 

i skuteczności stosowanych terapii z możliwością 

pogłębionych analiz dla poszczególnych 

pacjentów,

	 umożliwić definiowanie scenariuszy związanych 

z monitorowaniem jakości (np. rehospitalizacje, 

zakażenia pooperacyjne, itp.), których 

modelowanie zależy tylko i wyłącznie od potrzeb 

i pomysłów pracowników szpitala,

	 zapewnić przejrzystość zdarzeń medycznych 

zebranych w jednej bazie danych, co ułatwia 

wyszukanie odstępstw od przyjętych standardów 

leczenia.

„
W projekcie 

Epistop 

przeanalizowaliśmy 

ponad 33TB danych 

genomicznych małych 

pacjentów.

Nasz system CWBK 

wdrożyliśmy w pięciu 

Centrach Wsparcia 

Badań Klinicznych 

w Polsce.



Łączymy metody statystyczne z uczeniem maszynowym, aby sprostać wyzwaniom badań  

klinicznych.

Usługi w badaniach klinicznych

	 Gromadzenie danych
W ramach projektów badawczych łączymy i analizujemy dane, których analiza 

standardowymi metodami jest często niemożliwa, ze względu na rozmiar danych, 

szybkość ich przyrostu i zróżnicowanie.

	 Eksploracja danych
Wykonujemy wstępne zapoznanie się z danymi, analizujemy ich typ, zakres, rozmiar 

oraz identyfikujemy brakujące informacje.

	 Wizualizacja
Przygotowujemy interaktywne wizualizacje, które pozwalają na sprawdzenie 

poprawności zgromadzonych danych oraz służą do zaplanowania kolejnych 

eksperymentów badawczych.

	 Wnioskowanie
Z użyciem metod statystycznych szukamy istotności statystycznej w wykonywanych 

przez nas analizach.

	 Dokonywanie predykcji
Nasze klasyfikatory przewidują np. ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka, oceniają  

zdjęcia gardła i ucha pod kątem ich diagnostyczności i automatycznie wykrywają 

oddechy i puls w sygnałach dźwiękowych ze stetoskopu.



	 Automatyczna Detekcja Anomalii

Ta unikalna cecha naszego systemu eCRF 

powoduje, że jest on w stanie wskazać 

Monitorowi punkty danych, które „odstają” 

od reszty. Dzięki temu łatwiejsze jest 

monitorowanie oparte o ryzyko (Risk Based 

Monitoring), a potencjalne problemy można 

wychwycić szybciej.

	 Interaktywne dashboardy

Nasz system bardzo łatwo rozszerza się  

o interaktywne dashboardy, które mogą np. 

opisywać stan realizacji próby, pokazywać 

stan próby w obszarze bezpieczeństwa, czy 

nawet pokazywać rokowania na osiągnięcie 

punktów końcowych.

	 Raporty statystyczne interim

Dzięki pełnej integracji zespołu 

programistycznego i statystycznego możemy 

rozpocząć prace statystyczne na długo przed 

zamknięciem bazy badania. Dzięki temu 

raporty dostępne są szybciej i mogą być bez 

dodatkowych kosztów generowane częściej 

(np. co kwartał zamiast jednorazowo przy 

zadanym stopniu realizacji próby).

W trakcie badania
	 Konsultacje i wsparcie w tworzeniu  

planu badania

	 Dobór wielkości próby

Nasze podejście opiera się o metodologię 

symulacji Monte-Carlo. Dzięki takiej metodzie 

jesteśmy w stanie obliczyć wymaganą próbę 

uwzględniając niepewność badacza co do 

spodziewanych efektów (np. ich dokładnej 

siły), interkorelacje między zmiennymi, 

spodziewany dropout czy adherencję. 

Obliczona w ten sposób wielkość próby 

jest bardziej konserwatywna, to znaczy 

bezpieczna z punktu widzenia Sponsora.

	 Symulacja przebiegu badania  

i optymalizacja endpointów

Jesteśmy w stanie zaprogramować 

komputerową symulację przebiegu badania. 

Dzięki temu możemy porównać ze sobą 

rozmaite formuły endpointów i metody ich 

statystycznego rozstrzygnięcia. W rezultacie 

możemy wskazać optymalną formułę – 

charakteryzującą się możliwie wysoką mocą 

i możliwie niską wymaganą wielkością 

próby.

	 Dostarczenie wsadu statystyczno-

metodologicznego do projektów 

grantowych

Etap przed badaniem



	 Reprodukowalne raporty statystyczne

Nasze raporty piszemy w oparciu o Wolne i Otwarte 

Oprogramowanie (FLOSS). Do każdego raportu 

dołączamy jego kod źródłowy i definicję środowiska 

wykonawczego. W rezultacie nasze raporty 

charakteryzują się pełną reprodukowalnością. Dzięki 

temu nawet po wielu latach można odtworzyć uzyskane 

wyniki albo wprowadzić do analiz modyfikacje.

	 Wsparcie przy pisaniu artykułów naukowych

Często razem z naszymi Klientami współpublikujemy 

artykuły naukowe. Rozumiemy proces tworzenia 

artykułów, jak również potrafimy rozmawiać  

z recenzentami czasopism.

	 Analizy eksploracyjne

Nasz zespół analityczny to często osoby z własnym 

doświadczeniem badawczym – z naszymi Klientami 

często łączy nas ciekawość poznawcza. Rozumiemy 

potrzeby eksploracji danych i mamy szereg pomysłów 

na to, jak je wykonać.

	 Generowanie hipotez na kolejne badania

Hipotezy generujemy za pomocą algorytmów typu 

Machine Learning (ML) i sztucznej inteligencji (SI).  

Nasze doświadczenia z analiz medycznych  

i pozamedycznych pozwalają nam zastosować 

algorytmy typu „black-box”, np. sztuczne sieci 

neuronowe po to, aby odkryć ukryte w danych relacje. 

Mamy autorskie algorytmy oddzielające znaleziska, 

którymi warto się zainteresować od „fałszywych 

alarmów”. Wydobyte w ten sposób na światło dzienne 

relacje mogą posłużyć jako hipotezy w kolejnych 

badaniach.

	 Budowanie klasyfikatorów do wykorzystania  

klinicznego

Zgromadzone dane jesteśmy w stanie użyć, aby 

stworzyć algorytmy decyzyjne dla przyszłych 

danych. Dzięki temu, artykułowi może towarzyszyć 

np. klasyfikator przewidujący reakcję na leczenie, 

lekooporność, czas trwania leczenia itp.

Po zamknięciu badania

„
Pracujemy 

z największymi

Centrami Onkologii 

w Polsce w zakresie 

integracji danych 

klinicznych, 

przetwarzania oraz 

analiz data science.
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