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https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/rekomendacje_bezpieczenstwo_projekt_kwiecien2017_58f615
848ab44.pdf

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/rekomendacje_bezpieczenstwo_projekt_kwiecien2017_58f615848ab44.pdf
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https://microsoft.docs.contently.com/v/a-practical-guide-to-designing-secure-health-solutions-
using-microsoft-azure?wt.mc_id=AID609949_QSG_BLOG_146742

https://microsoft.docs.contently.com/v/a-practical-guide-to-designing-secure-health-solutions-using-microsoft-azure?wt.mc_id=AID609949_QSG_BLOG_146742
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR")

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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http://www.ehealthnews.eu/images/stories/pdf/tentechnologieswhichcouldchangeourlives.pdf

Ten technologies which could change our lives: Potential impacts and policy implications 

http://www.ehealthnews.eu/images/stories/pdf/tentechnologieswhichcouldchangeourlives.pdf


https://null-byte.wonderhowto.com/forum/is-hacking-implanted-medical-devices-next-big-cyber-crime-
0149205/

Is hacking implanted medical devices next big cyber crime?

https://null-byte.wonderhowto.com/forum/is-hacking-implanted-medical-devices-next-big-cyber-crime-0149205/


•
Guidance for Industry: Cybersecurity for Networked 
Medical Devices Containing Off-The-Shelf (OTS) Software

•

Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device 
Security (MDS2)

•

https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070634.htm
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx


https://cloudsecurityalliance.org/download/applied-quantum-safe-
security/

http://www.ibtimes.co.uk/google-boasts-quantum-
computing-breakthrough-first-display-real-world-use-
15718231)

2)
3)
4)

https://cloudsecurityalliance.org/download/applied-quantum-safe-security/
http://www.ibtimes.co.uk/google-boasts-quantum-computing-breakthrough-first-display-real-world-use-1571823




Zdjęcie zawiera (1) zapis w hex sectora boot dyskietki (A:) zawierający 
pierwszy wirus PC, Brain, (2) urzyto PC Tools Deluxe 4.22, narządzia do 
zarządzania plikami i edytor niskiego poziomu (3) PC z procesorem 
8088 działającym przy 8 MHz oraz 640 Kb pamięci RAM (4) karta 
graficzna to CGA (4 colours at 320x200)

Welcome to the Dungeon (c) 1986 Basie & Amends (pvt) Ltd 
VIRUS_SHOE RECORD V9.0 Dedicated to the dynamic memories 
of millions of viruses who are no longer with us today -
Thanks GOODNESS!! BEWARE OF THE er..VIRUS : this program 
is catching program follows after these 
messages....$#@%$@!!



http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/03/implantable_medical_devices_hacking_who_does_the_a
utopsy.html
http://www.cbsnews.com/news/u-s-officials-warn-medical-devices-are-vulnerable-to-hacking/
http://www.gao.gov/assets/650/647767.pdf

http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/03/implantable_medical_devices_hacking_who_does_the_autopsy.html
http://www.cbsnews.com/news/u-s-officials-warn-medical-devices-are-vulnerable-to-hacking/
http://www.gao.gov/assets/650/647767.pdf


Aplikacja współpracuje z 1-12  
odprowadzeniowymi urządzeniami.
Wdrożone algorytmy interpretujące  
badanie.
Całkowicie mobilne rozwiązanie
(Android, IOS, Windows).
Wersja działająca na komputerach PC
(powstaje wersja Mac OSX).
Szczegółowe raporty z przeprowadzonych  
badań.

SYSTEM mHEALTH ECG

WYGLĄD
NASZYCH
APLIKACJI
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Mateusz Kierepka
CEO MedApp

Współzałożyciel MedApp oraz pomysłodawca pion-
i rozwiązań będących motoremierskich technologii  

rozwoju Spółki.

Ekspert w obszarze telemedycyny z 20-letnim  
międzynarodowym doświadczeniem wbranży IT.

Pracował przy wdrażaniu nowatorskich projektów biom-
edycznych.

Tomasz Kuciel
VP MedApp

Menadżer z 20-letnim doświadczeniemw zarządzaniu ob-
szarem marketingu, sprzedaży i rozwojubiznesu.

W przeszłości pracował na stanowiskach manadżerskich
prowadząc duże projekty w firmach telekomunikacyjnych
(m.in. wOrange - projekt neostrada, TVoIP).

Ekspert w branży telekomunikacyjnej i elektronicznej wy-
miany danych(EDI).

Ralf Saykiewicz
Member of the Supervisory Board

Konsultant technologiczny z 20 letnim międzynarodowym  
doświadczeniem wprojektach medycznych wielkiej skali.

Ekspert w dziedzinie modernizacji procesów firmy  
obejmujących zdrowie, logistykę, transport i produkcję.

Był odpowiedzialny za największe projekty dla US Depart-
ment of Defense Military Health Services (DoD MHS),
the US Department of Veterans Affairs (VA) wykonywane
wspólnie z HP, Deloitte, IBM,Leidos.

WIDZIMY PRZYSZŁOŚĆ W  TWOIM ZDROWIU



Mateusz Kierepka 
(+48) 533 306 116

mateusz.kierepka@medapp.pl 

skypeid: kierepka

twitter.com/mkierepka

Dobrego Pasterza122A,
31-416 CRACOW,POLAND

www.medapp.pl

facebook.com/MedAppSA

mailto:mateusz.kierepka@medapp.pl
mailto:epka@medapp.pl
http://www.medapp.pl/
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