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W centrum Polski jesienią ruszy pilotażowy program "Miasto zdrowia", który pozwoli pacjentom na
uzyskanie diagnozy i wykonanie części badań bez wychodzenia z domu. Ta zdalna opieka medyczna
przeznaczona jest głównie dla pacjentów niesamodzielnych, nie w pełni sprawnych i osób starszych,
mających problemy z opuszczaniem mieszkania.
Pilotażowy program ruszy w listopadzie. Potrwa pół roku, objętych nim będzie 250 pacjentów. Sprzęt do
zdalnej opieki medycznej oraz urządzenia telemetryczne do monitoringu EKG udostępniła firma Comarch. Za
kontakt z pacjentami, ich kwalifikację do pilotażu oraz odpowiedni dobór urządzeń i parametrów do badań
odpowiedzialne będzie Miejskie Centrum Medyczne im. Karola Jonschera. – Nasz sprzęt będzie realizować
pomost komunikacyjny pomiędzy urządzeniami medycznymi w domu pacjenta a systemem opieki
telemedycznej. W program włączony jest także tak zwany "przycisk życia", który umożliwia wezwanie pomocy
w nagłej sytuacji – mówił prezes firmy Comarch, Piotr Piątosa.
- Usługa zdalnej opieki umożliwi, między innymi, realizację diagnostyki w warunkach domowych, przypomni
o zażyciu leków, a także o innych zaleceniach lekarskich. Przez cały okres świadczenia usługi zapewnimy
miastu pełne wsparcie – dodawał.
Każdy pacjent będzie pod stałym nadzorem zarówno szpitala Jonschera, jak krakowskiego Centrum Zdalnej
Opieki Medycznej. Obie placówki będą reagować na wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas badań
wykonywanych przez pacjenta.
- Każda nowa technologia, wspomagająca ratowanie życia i zdrowia pacjentów jest warta wdrożenia i
rozwijania. Dlatego tak cenna dla naszego miasta jest ta inicjatywa – mówiła prezydent Łodzi Hanna

Zdanowska - Uruchomienie tego typu nowoczesnych usług z pewnością podniesie komfort życia osób
pozostających pod opieką i znacząco zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Poza tym jeszcze bardziej ułatwi
dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Cieszę się, że nadążamy za światowymi trendami. Dzięki temu
programowi również Łódź dołącza do grona liderów teleopieki – podkreśliła prezydent miasta.
Projekt zdalnej opieki, inaczej nazywanej e-medycyną w założeniu ma usprawnić działanie standardowej opieki
zdrowotnej, a konkretnie, wyeliminować niektóre problemy, choćby, kolejki do lekarzy specjalistów. Bo, skoro
z kardiologiem można się skontaktować z domu, przedstawić mu wyniki EKG i usłyszeć diagnozę, zapisywanie
się na standardową wizytę w poradni przestaje mieć sens.
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