Profilaktyka w łódzkich szkołach
dzięki Zdalnej Pielęgniarce

W Łodzi rusza realizacja usługi Zdalnej Pielęgniarki. W roku szkolnym 2016/2017
uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać z darmowych badań
profilaktycznych. Jest to już drugie rozwiązanie, jakie wraz z Urzędem
Miasta oraz Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
uruchamiane zostaje w ramach realizacji projektu Miasto Zdrowia.
Urządzenia i oprogramowanie potrzebne do świadczenia usługi dostarcza
firma Comarch.

Łódź jest jednym z pierwszych miast, w którym uruchomiona zostanie usługa Zdalnej Pielęgniarki. Umowa
dotycząca realizacji badań przesiewowych i profilaktyki za pomocą nowoczesnego rozwiązania podpisana
została w styczniu 2017r. Sama usługa realizowana będzie od 1 marca tego roku.

Zdalna opieka dla 200 uczniów
W ramach usługi badaniami objętych zostanie ponad 200 uczniów 2 szkół podstawowych. W sumie ponad
1000 badań przesiewowych wykonanych zostanie w Szkole Podstawowej nr 10 im. W. Broniewskiego oraz
Szkole Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza. Każda placówka, w której wykonywane będą badania
profilaktyczne otrzyma dwa szkolne zestawy telemedyczne. Zebrane dane o stanie zdrowia uczniów będą
przechowywane w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Badania wykonane zostaną przy użyciu
Przenośnego Stanowiska Telemedycznego, w którego skład wchodzą: tablice widzenia barwnego, tablica
okulistyczna, waga (z pomiarem składu ciała), ciśnieniomierz, pikflometr, stadiometr, termometr, latarka,
laptop oraz urządzenia przenośne: drukarka, skaner i modem LTE. Dzięki rozwiązaniu przeprowadzonych
zostanie ponad 1000 badań. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą na ocenę stanu zdrowia dzieci objętych

zdalną opieką medyczną. W ramach rozwiązania Zdalnej Pielęgniarki gromadzone będą także ankiety. Dane
zebrane od rodziców i wychowawców pozwolą uzupełnić odczyty diagnostyczne.
Jak mówi dr Szymon Gałczyński, koordynator projektu - Usługa Zdalnej Pielęgniarki nie tylko ułatwi pracę
personelu medycznego. Rozwiązanie umożliwi również rodzicom kompleksowy dostęp do wyników badań
dziecka, a wychowawcom pozwoli na uporządkowany sposób obsługi kart bilansowych uczniów. Cieszymy się,
że w szkołach możemy zapewnić naszym podopiecznym nowoczesną i w pełni profesjonalną opiekę medyczną.

Programy zdrowotne
Usługa Zdalnej Pielęgniarki oprócz realizacji badań przesiewowych poszerzonych o dodatkową diagnostykę
pozwoli także na podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących późniejszych działań zdrowotnych skierowanych
do młodzieży szkolnej. Zgromadzone dane pozwolą na przygotowanie przekrojowych analiz zbieranych na
potrzeby realizacji programów zdrowotnych tworzonych przez samorząd.
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