Domowe ekg dla seniora. Telemedycyna w
Jonscherze

Zestaw do tele-badań (Adam Czerwiński)

Oprócz zestawu recept pacjenci wychodzący ze szpitala Jonschera dostaną walizkę z zestawem do
robienia badań w domu.
Łódzcy seniorzy nie wychodząc z domu będą mogli robić sobie badania, na które trzeba czekać w długich
kolejkach. Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera i firma Comarch uruchamiają program teleopieki.
Skorzysta z niego 250 pacjentów miejskiego szpitala. Będą mogli zrobić kilkanaście tysięcy badań.
Badanie przez internet
- Będziemy wypożyczać specjalny zestaw do badań w domu - mówi Piotr Piątosa, prezes Comarch Healthcare.
Jest w nim walizka i urządzenie medyczne - np. aparat do ekg/hotera (badanie holterowskie to rejestracja
czynności pracy serca przez całą dobę - red.), albo spirometr (urządzenie do badania, podczas którego mierzy
się objętość, pojemność płuc i przepływy powietrza w nich), lub glukometr (do badania poziomu cukru we
krwi). W walizce jest tablet i urządzenie, które łączy się z internetem. Na tablecie wyświetlane są instrukcje,
jak obsługiwać całość. Wyniki trafiają do lekarzy z Jonschera i fachowców z centrum Comarchu. Jeśli zobaczą,
że z pacjentem dzieje się coś niedobrego, będą wysyłać pomoc.

Comarch to producent systemów informatycznych. Specjalizuje się między innymi w rozwiązaniach z zakresu
tzw. telemedycyny. Firma pracuje m.in. nad projektem Miasto Zdrowia, który umożliwiłby objęcie medyczną
e-opieką całego miasta.
- Kobiety w ciąży mogłyby z domu badanie ktg, a dziećmi zaopiekowałaby się zdalana pielęgniarka - mówi
prezes Piątosa.
Jego firma chce sprawdzić swoje produkty, dlatego zaproponowała współpracę władzom Łodzi. Podpisali
umowę na półroczny program pilotażowy, dzięki któremu zestawy Comarchu trafią do szpitala Jonschera. Będą
z nich korzystać pacjenci Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Geriatrii. Ale tylko ci, którzy
skończyli 65 lat.
- W zależności od potrzeb będą dostawali odpowiednie urządzenia - mówi dr Anna Rżanek, ordynator. Dla
diabetyków są glukometry, dla pacjentów, którzy mają problemy z krążeniem - aparaty holterowskie, a osoby z
chorobami układu oddechowego dostaną aparaty do spirometrii.
Jak tłumaczą lekarze, dla pacjentów będzie to wygodne rozwiązanie, bo nie będą musieli przychodzić do
poradni i zyskają stałą opiekę.
Czy poradzą sobie z zestawem elektronicznych urządzeń?
- Całość jest prosta w obsłudze. Dla kogoś, kto korzysta z komórki, zrobienie i wysłanie badania, nie powinno
być problemem - zapewniają fachowcy z Comarchu.
Miasto za udział w programie nie płaci. Comarch ma nadzieję, że współpraca z magistratem nie skończy się za
sześć miesięcy. - Być może uda się kontynuować projekt za unijne - mówi Piątosa. - Łódź ponosiłaby wówczas
symboliczne koszty.
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