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Chory wypożyczy sprzęt
oraz zbada się sam w domu

150 tys. razy została już pobrana gra „Epic Clicker
Journey”, stworzona przez
firmę Cleversan Software,
działającą w Inkubatorze
Technologicznym w łódzkim
Technoparku. Gra łączy dwa
gatunki: clicker i RPG. Na graczy czeka ponad 20 krain
i pełna humoru fabuła.
Twórcy zapowiadają stworzenie wersji na smartfony
i tablety.
Gra jest darmowa, ale jej
autorzy zarabiają na kupowanych przez graczy przedmiotach i postaciach.
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Szybszy pociąg
z Kutna do Torunia
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała wczoraj o podpisaniu umowy
na remont trasy kolejowej nr
18 na odcinku Kutno – Toruń
Główny. Prace rozpoczną się
we wrześniu i są tak przygotowane, że nie będą miały
wpływu na ruch pociągów,
a zakończą się w listopadzie
2017 r. Wtedy, według zapowiedzi spółki, pociągi będą
jeździć 140 km/godz. Remontowany będzie 30-kilometrowy odcinek trasy Kutno - Toruń pomiędzy Włocławkiem
a Aleksandrowem Kujawskim, gdzie dojdzie m.in.
do wymiany torów. Wprowadzone zostaną udogodnienia
na dworcach. Trasa Kutno
– Toruń to część kolejowego
szlaku z naszego regionu
nad morze.
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12-godzinny spacer
po parkach
W piątek o godz. 22 zaczyna
się nocny spacer po łódzkich
parkach. Zbiórka w parku im.
Reymonta, zakończenie
o godz. 10 w park Źródliska.
Na trasie będzie 21 łódzkich
parków. Będą przewodnicy,
ciepłe i zimne napoje
oraz drobne przekąski. W programie także nocne zwiedzanie schronów w parku Poniatowskiego, obserwacje astronomiczne oraz niespodzianka
przygotowana przez WOPR.
Udział w spacerze jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich, ale warunkiem jest zaakceptowanie regulaminu
i przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego
(ze strony zielonalodz.info)
na adres internetowy
kontakt@zielonalodz.info
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b Pacjent po wyjściu ze szpitala samodzielnie będzie wykonywał badania, których wyniki na bieżąco będą monitorować ratownicy
w Krakowie i specjaliści ze szpitala im. Jonschera. Dzięki temu czekanie na wizyty kontrolne w poradni może nie być konieczne

Łódź
Pacjenci szpitala im. Jonschera w Łodzi będą mogli wypożyczyć sprzęt medyczny i zbadać się w domu. Lekarz będzie
widział wyniki on-line.
Agnieszka Jędrzejczak
a.jedrzejczak@dziennik.lodz.pl

Holter EKG, ciśnieniomierz,
waga, glukometr, pulsoksymetr, termometr, pikflometr
i spirometr to urządzenia, które pacjenci Miejskiego Centrum Medycznego im. Jonschera w Łodzi będą mogli już
niebawem wypożyczyć za darmo i badać się... w domu, samodzielnie.
To nowoczesne rozwiązania, które umożliwia telemedycyna.

Firma Comarch, producent
i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych, uruchomiła nieodpłatnie w Łodzi
pilotażowy program „Miasto
zdrowia”. Krakowska firma
udostępni urządzenia telemedyczne i aparaty telemetryczne do monitoringu EKG. Dodatkowo uruchomiona zostanie platforma informatyczna,
która umożliwi monitorowanie
wyników badań przez ratowników w Centrum Telemedycznym w Krakowie i przez lekarzy z łódzkiego szpitala.
– Telemedycyna ułatwia
opiekę tak ważną w przypadku
osób starszych i chorych wymagających nadzoru na co
dzień – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. – Takie
rozwiązanie znacznie podwyższy poczucie bezpieczeństwa
i jakość życia, ponieważ chory

jest na bieżąco monitorowany,
a z drugiej strony nie musi czekać na badania w kolejce do poradni.
W projekcie szpital im.
Jonschera dostał 40 zestawów,
w skład których wchodzą: terminal jako główne urządzenie
monitorujące, tablet ze specjalną aplikacją oraz urządzenia
medyczne.
Firma przekazała też 10 holterów EKG. Cały zestaw połączony jest z oprogramowaniem
w Centrum Telemedycznym
w Krakowie, w którym ratownicy medyczni mają wgląd do
wyników badań. W sytuacji,
gdy wyniki będą niepokojące,
ratownik może wezwać do pacjenta karetkę. Również sam
chory w przypadku pogorszenia stanu zdrowia może zadzwonić do ratownika w Centrum, naciskając jeden przycisk

znajdujący się na urządzeniu
głównym.
– Będzie to pomocne szczególnie naszym pacjentom, którzy opuszczają oddział chorób
wewnętrznych, geriatrii i diabetologii. To pacjenci, którzy mają
włączone nowe leki. Wtedy bieżące monitorowanie stanu ich
zdrowia jest konieczne – podkreśla dr Anna Rżanek, ordynator
oddziału chorób wewnętrznych,
geriatrii i diabetologii w „Jonscherze”. – W warunkach domowych będą mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, wykonać
badanie EKG po wcześniejszym
instruktażu, a potem przesyłać
wyniki do platformy, dzięki której my będziemy mogli ocenić
ich stan. Pacjent nie będzie musiał iść do poradni na badania
kontrolne – dodaje dr Rżanek.
Realizacja programu rozpocznie się w listopadzie i pot-

A Szpital im. Jonschera w Łodzi po restrukturyzacji miejskiej służby zdrowia wszedł
w skład Miejskiego Centrum
Medycznego im. Jonschera.
W placówce przy ul. Przyrodniczej działa oddział chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii,
chorób wewnętrznych i geriatrii
oraz oddział ginekologii operacyjnej i zachowawczej.
W placówce przy ul. Milionowej
pracują oddziały: anestezjologii
i intensywnej terapii, chirurgii
ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych i kardiologii, neurologiczny,
okulistyczny, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacyjny, udarowy i szpitalny oddział ratunkowy.
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rwa przez kolejne sześć miesięcy. – Chcemy wykonać około 15 tys. badań blisko 250 pacjentom – zapowiada Piotr
Piątosa, dyrektor sektora
healthcare firmy Comarch.
O tym, jakie urządzenie
otrzyma pacjent do domu
oraz na jaki czas, zdecyduje
lekarz.
– Niektórym wypożyczony
zostanie np. holter, który będzie monitorować zapisy EKG
w związku ze stosowanymi lekami. To samo w przypadku
wagi, która może służyć chorym z niewydolnością serca
do oceny utraty masy ciała poprzez utratę wody właśnie w
wyniku stosowanych leków
– dodaje dr Anna Rżanek.
Miasto nie dokłada ani grosza do realizacji tego pilotażowego projektu. a
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Centrum na rzecz zdrowego starzenia się będzie w Łodzi
Łódzkie
Na mocy ogłoszonej wczoraj
decyzji Komisji Europejskiej,
Łódź uzyskała status centrum
referencyjnego ds. aktywnego i zdrowego starzenia się.
Maciej Kałach
m.kalach@dzienniklodzki.pl

Będzie to jedyne takie centrum
w Polsce i jedno z nielicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma inicjować i koordynować działania służące temu, by
ludzie starsi żyli aktywnie, dłu-

go i zdrowo. Dotychczas status
centrów referencyjnych ds. aktywnego i zdrowego starzenia się
miały 32 ośrodki w Czechach,
Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec,
Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Aplikację o uzyskanie statusu centrum referencyjnego złożył, w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Komisję Europejską, Komitet Sterujący na
rzecz Aktywnego i Zdrowego
Starzenia się, zawiązany w Łodzi 22 lutego. Tworzą go samorządy woj. łódzkiego i Łodzi, Uniwersytet Medyczny, Instytut Me-

dycyny Pracy, Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Barlickiego
i Ericpol Sp. z o.o. Koordynatorem projektu została prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. nauki
Uniwersytetu Medycznego.
– Musimy zapewnić starszym
taką opiekę, która będzie ukierunkowana na te osoby i ich potrzeby, a nie na jednostki chorobowe. Musimy wytworzyć indywidualne narzędzia wspomagania ruchu, słuchu, poruszania się
po mieście, ułatwiające dostęp
do internetu i inne – mówi prof.
Lucyna Woźniak.
Tzw. centra referencyjne zostały utworzone w ramach Eu-

ropejskiego Partnerstwa na
rzecz Aktywnego i Zdrowego
Starzenia się, które polega
na współpracy między Komisją
Europejską a krajami, przemysłem, instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi seniorów. Celem jest poprawa jakości życia osób starszych
i zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.
Zyskiem z przyznania łódzkiemu ośrodkowi statusu centrum referencyjnego będzie
możliwość skorzystania z rozwiązań ułatwiających życie seniorom, sprawdzonych w innych

centrach europejskich, a także
zwiększenie szans na uzyskanie
funduszy na ten cel.
Przyznanie łódzkiemu konsorcjum statusu centrum referencyjnego świadczy o wysokiej
ocenie prowadzonych tu działań na rzecz seniorów. Należą do
nich projekt naukowy HARC
(Centrum Badań nad Zdrowym
Starzeniem) i zorganizowany
przez UM w Łodzi ogólnopolski konkurs „Drzewo pokoleń”,
w którym nagradzane są instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje działające na rzecz aktywizacji seniorów. a
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