Zamiast wizyty u lekarza - konsultacje i pomiar
stanu zdrowia z domu. Nowoczesny system
teleopieki będzie testowany w Łodzi
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To może być rewolucyjny system opieki nad chorymi w Polsce. Badacze Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi przeprowadzą testy teleopieki nad przewlekle chorymi pacjentami. Bez wychodzenia z domu przy
użyciu prostych narzędzi będą monitorowani przez specjalistów.
Zamiast wizyty u lekarza - konsultacje przez tablet. Zamiast szpitala - codzienna kontrola zdrowia w domu. Na
początku przyszłego roku badacze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzą testy opieki
telemedycznej nad przewlekle chorymi.
System sprawdził się już w Norwegii. - Jest centrum monitorujące, mamy zespól specjalistów, którzy na
bieżąco monitorują pacjentów. Pacjenci włączeni do tego systemu dostaną pewne narzędzia: tablet, narzędzia
diagnostyczne (spirometr, urządzenie do pomiaru glukozy we krwi itd.) - mówi Ireneusz Staroń kierownik
sekcji do spraw badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Pacjent nie jest na stałe podłączony do
żadnego urządzenia, natomiast w regularnych interwałach musi dokonywać pewnych pomiarów. Dzięki temu
jesteśmy w stanie zareagować w odpowiedni sposób, jeśli zobaczymy, że funkcje życiowe w istotny sposób się
pogarszają.
Tradycyjny model ochrony zdrowia staje się przestarzały. Nowe technologie pomogą leczyć taniej i skuteczniej.
- Mamy coraz więcej pacjentów w wieku starszym. Wiemy, że musimy coś zmienić - mówi Staroń - Ta opieka
zdrowotna pod tytułem wszyscy pacjenci trafiają do szpitala niestety nie będzie efektywna. I pytanie czy my

rzeczywiście chcemy trafiać do szpitala, czy nie chcemy być leczeni w domu. Dlatego na pewno będziemy
musieli przedefiniować system opieki zdrowotnej i myślę, że to jest pierwszy krok.
W testach systemu teleopieki, które rozpoczną się na początku 2017 roku weźmie udział 300 seniorów.
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