
Technika na pomoc w chorobie

Rozwiązanie telecardio dla hybrydowej 
rehabilitacji kardiologicznej
Każdego roku w Polsce rehabilitacją kardiologiczną powinno 
być objętych 469 000 osób! Przeprowadzenie skutecznej 
rehabilitacji tak wielkiej liczby pacjentów jest niemożliwe 
wyłącznie w ramach oddziałów szpitalnych czy POZ.

Odpowiedzią na ten problem 
jest model hybrydowej telereha-
bilitacji kardiologicznej – jako 
metody alternatywnej dla zwykłej 
rehabilitacji ambulatoryjnej.

Od 2017 roku hybrydowa tele-
rehabilitacja kardiologiczna jest 
refundowana przez NFZ w ramach 

kontraktu na rehabilitację kardio-
logiczną oraz w ramach programu 
KOS-zawał.

Rehabilitacja kardiologiczna to 
procedura mająca na celu nie tylko 
leczenie chorób serca, ale także 
poprawę jakości życia i kondycji 
pacjentów, którzy już doświadczyli 
incydentów kardiologicznych, m.in. 

zawału serca, ostrego zespołu 
wieńcowego, niewydolności lub 
zaburzeń rytmu serca. Komplek-
sowo przeprowadzona rehabili-
tacja kardiologiczna wpływa na 
ograniczenie postępów choroby, 
zmniejszenie śmiertelności, skróce-
nie czasu leczenia oraz umożliwia 

szybki powrót do normalnego życia 
i  znaczną poprawę jego jakości. 
Ponadto prawidłowo przeprowa-
dzony proces pozwala uniknąć 
kosztów powtórnego leczenia.

Hybrydowa rehabilitacja kar-
diologiczna realizowana przy wy-
korzystaniu rozwiązań telecardio 
przebiega dwuetapowo:

– I etap – krótka rehabilitacja 
stacjonarna na oddziale szpitalnym

– II etap – telerehabilitacja 
w warunkach domowych z wykorzy-
staniem mobilnego urządzenia do 
monitorowania sesji rehabilitacji 
kardiologicznej, umożliwiającego 
zdalną kontrolę pacjenta oraz 
całego procesu.

Czas trwania telerehabilitacji 
dobierany jest indywidualnie do 
każdego pacjenta i zwykle trwa od 
6 do 8 tygodni. Pacjent po przeszko-
leniu odsyłany jest do domu razem 
z urządzeniem EHO-MINI rehabi-
litacja, wagą, ciśnieniomierzem, 
pulsoksymetrem oraz czujnikiem 
saturacji. Zadaniem pacjenta jest 
codzienne wykonywanie pomiarów 
medycznych oraz zaprogramowa-
nych ćwiczeń fizycznych.

Na sesję telerehabilitacji skła-
dają następujące czynności:

– wykonanie badań wstępnych, 
np. pomiaru ciśnienia, masy ciała,

– wykonanie badania EKG przed 
rozpoczęciem ćwiczeń,

– odebranie telefonu z Centrum 
Monitoringu (ośrodka medycz-
nego) i  udzielenie telefonicznej 
odpowiedzi na pytania ankiety,

– po dopuszczeniu do sesji 
wykonanie badania EKG rozpo-
czynającego sesję,

– wykonanie pod dyktando apa-
ratu kilku cykli ćwiczeń, badań 
EKG i odpoczynków.

Więcej o urządzeniu EHO-MINI 
rehabilitacja.

Obsługa aparatu jest bardzo pro-
sta. Wszystkie stany pracy aparatu 
sygnalizowane są podwójnie – za 

pomocą kolorowych lampek oraz 
sygnałów dźwiękowych. Aparat 
informuje pacjenta o aktualnym 
poleceniu do wykonania (ĆWICZ, 
WYKONAJ EKG, ODPOCZYWAJ). 
Po zakończeniu zestawu cykli apa-
rat automatycznie nawiązuje po-
łączenie z Centrum Monitoringu 
i przesyła zgromadzone dane.

EHO-MINI rehabilitacja opcjo-
nalnie może służyć do lokalizowa-
nia pacjentów za pomocą modułu 

GPS (geolokalizacja) w  trakcie 
wykonywania ćwiczeń (np. nordic 
walking), co zwiększa bezpieczeń-
stwo pacjenta i umożliwia nadzór 
nad poziomem wysiłku pacjenta.

Dane z  urządzenia trafiają 
bezpośrednio na Platformę Te-
lemedyczną, która umożliwia gro-
madzenie danych medycznych 
z  urządzenia oraz zapewnia le-
karzowi narzędzia do opisu EKG 
i nadzoru nad pacjentem.
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