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Ponad 200 pacjentów z Łodzi zostało objętych innowacyjnym programem teleopieki medycznej. W
ramach pilotażowego projektu osoby te bez wychodzenia z domu mogą zdalnie m.in. uzyskać diagnozę
lekarską oraz samodzielnie wykonać badania. Program potrwa do końca kwietnia 2017 r.
Program został uruchomiony przy współpracy łódzkiego magistratu, Miejskiego Centrum Medycznego im. dr.
Karola Jonschera oraz firmy Comarch, która w ramach realizacji badawczo-rozwojowego projektu "Miasto
Zdrowia" nieodpłatnie udostępnia łódzkiej placówce nowoczesne urządzenia telemedyczne oraz aparaty
telemetryczne.
Wdrożenie systemu ma umożliwić chorym stałą kontrolę nad stanem zdrowia w warunkach domowych,
uzyskanie diagnozy, przypomnieć o zażyciu leków, a także o innych zaleceniach lekarskich.
Jak informuje Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta Łodzi badania osób zakwalifikowanych potrwają do końca
kwietnia przyszłego roku. W tym czasie 240 pacjentów zostało objętych specjalistyczną opieką. Uczestniczące
w projekcie osoby otrzymały terminal i tablet, na którym wyświetlane są graficzne instrukcje postępowania
oraz - w zależności od schorzenia - bezprzewodowe urządzenia diagnostyczne - m.in. holter EKG, glukometr,
pulsoksymetr, ciśnieniomierz, spirometr, pikflometr oraz termometr.
Pacjenci mogą w warunkach domowych monitorować m.in.: ciśnienie tętnicze krwi, masę ciała, temperaturę,
saturację oraz wydolność płuc i poziom cukru we krwi. Ustalone zostały też progi alarmowe dla każdego z
pomiarów. Dodatkowo osoby te mogą sami zaalarmować ratowników medycznych przez całą dobę, w
przypadku złego samopoczucia. Także ratownicy skontaktują się z nimi np. w sytuacji, gdy na podstawie
wyników badań przesłanych do Miejskiego Centrum Telemedycznego stwierdzą nieprawidłowości.

Osobom biorącym udział w projekcie świadczona może być również opieka pulmonologiczna i
diabetologiczna.
Zdalną opieką medyczną mają zostać objęci również uczniowie trzech łódzkich szkół. W ramach projektu
"Miasto Zdrowia" otrzymają one usługę "Zdalna Pielęgniarka", która pozwoli na przygotowanie i
przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej uczniów.
Wykonanych zostanie ponad 1500 badań przesiewowych. Oprogramowanie "Zdalnej Pielęgniarki" w sposób
automatyczny analizuje dane diagnostyczne i wspiera zalecanie konsultacji lekarskich dla dzieci z wykrytymi
nieprawidłowościami.
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