Cordium 24 godzinny monitoring serca
Medgo to platforma
telemedyczna oferująca
swoim pacjentom
24 godzinną opiekę
najlepszych specjalistów.

Bezpieczeństwo pacjenta:
– Nadzorowany telemedycznie pacjent
ma poczucie bezpieczeństwa. Wie, że
zespół¸ specjalistów czuwa nad przebiegiem jego leczenia w oparciu o analizę danych przesyłanych przez sieć telefonii komórkowej i/lub internet – mówi
prof. dr hab.med. Ryszard Piotrowicz,
kierownik komitetu technologicznego
KIGMED.eu
Telemedycyna to świadczona zdalnie
usługa medyczna. Do jej prowadzenia potrzebny jest telefon komórkowy, który zaopatrzony w odpowiednie
końcówki na bieżąco informuje lekarza
o stanie zdrowia osoby, u której konieczny jest monitoring. NFZ może finansować telemedycynę od 2013 roku.
Specjalne urządzenia do telemedycyny,
w tym na przykład do monitoringu kardiologicznego i zdalnego wykonywania
tele-EKG zostały opracowane w Instytucie Kardiologii przez zespół kardiologów pod kierownictwem prof.
Ryszarda Piotrowicza dzięki uzyskanemu grantowi.
Telemedycyna może zwiększyć bezpieczeństwo chorego, który zanim sam
odczuje zmiany w swoim stanie zdrowia może uzyskać pomoc medyczną
dzięki ciągłemu monitoringowi jaką zapewniają urządzenia medyczne. Jednocześnie finansowanie usług przez NFZ
wpłynie na ich powszechność.
Jacek Bzdurski

Z racji zbliżającego się lata, upałów zachęcamy
Państwa do zapoznania się z rewelacyjną usługą Cordium 24 godzinny monitoring serca.
W wielu przypadkach monitoring serca jest zalecany przez lekarza, ale każdy Pacjent z uwagi na
stan swojego zdrowia może sam zadecydować
o skorzystaniu z 24 godzinnego monitoringu serca.
Usługa jest skierowana do każdego, kto potrzebuje opieki kardiologicznej.
Produkt skierowany jest do osób:
 z e schorzeniami układu krążenia,
 przewlekle leczących się na nadciśnienie
tętnicze lub chorobę wieńcową,
 po pobycie w szpitalu na oddziałach kardiologii
czy chorób wewnętrznych,
 po zawale serca, by-passach,
 s tarszych, samotnych które chcą czuć się
bezpiecznie,
Pani Anna M. Brengos
– Członek Zarządu
Fundacji Ocean Marzeń.
Pani Anna jest pacjentem Medgo.
Korzysta z usługi Cordium - 24-godzinnego monitoringu serca. Jej historia jest jedną
z najbardziej nieprawdopodobnych historii naszych
pacjentów.
Praca w Fundacji to dla naszej Pacjentki nie tylko
wyzwanie, pasja i satysfakcja, ale również stres. Serce
nie lubi stresu, więc czasem się buntuje….
Pani Anna od 1994 r. zmagała się z dolegliwościami takimi jak duszności, czy przyśpieszone bicie serca.
Po każdej kolejnej wizycie u lekarza i z każdym kolejnym wykonanym EKG była utwierdzana w przekonaniu, że jest zupełnie zdrowa. Jako absolwent AWF,
sportowiec, który doskonale zna swoje ciało, nadal
twierdziła, że dzieje się coś niepokojącego. Borykała
się z tą dolegliwością kilkanaście lat.

 których tryb życia, stres i często nieodpowied-

nia dieta zwiększa ryzyko wystąpienia zawału
serca,
 odczuwających niepokojące objawy, jak
duszności, ucisk w klatce piersiowej,
 mających podwyższone ciśnienie i/lub
poziom cholesterolu.

Nasi lekarze monitorują Twoje serce 24 godziny na dobę. „Cordium” to innowacyjny system
pozwalający na szybką diagnozę oraz udzielenie
pomocy. W ramach opłaty abonamentowej pacjenci mają całodobową opiekę specjalistyczną,
nieograniczoną możliwość przesyłania danych
dotyczących pracy serca oraz konsultacji telefonicznych z lekarzem, a także udzielenie natychmiastowej pomocy w postaci zaleceń specjalisty
i wezwania karetki pogotowia.
Aparat służący do monitorowania pracy serca
przez całą dobę umożliwia przesyłanie zapisu rzeczywistego EKG z dowolnego miejsca w sposób
szybki i precyzyjny. Wykwalifikowany specjalista
odbierający sygnał pracy serca diagnozuje problem, udziela stosownych rad oraz w razie konieczności decyduje o wezwaniu karetki pogotowia do chorego.

Jakiś czas temu dowiedziała się o usłudze Cordium. Postanowiła skorzystać z programu, mimo
braku diagnozy. Już po pierwszych badaniach nasi
eksperci zdiagnozowali, że cierpi na Napadowe
Migotanie Przedsionków.
Nasi specjaliści otoczyli Panią Anię profesjonalną
opieką. Dzięki EKG które robiła w momencie ataku,
mogła udowodnić swoją chorobę i wreszcie rozpocząć leczenie.
Czym dla Pani Anny jest Cordium?
Jestem pod opieką bardzo dobrych lekarzy, którym wiele zawdzięczam, ale moi kardiolodzy nie pracują całą
dobę. Natomiast dzięki Cordium czuję się stale zaopiekowana. Specjaliści są serdeczni, cierpliwi, uśmiechnięci,
ale najważniejsze że są. Mogę się z nimi skontaktować
będąc w środku lasu, czy na jachcie, na środku jeziora.
Wystarczy, że telefon ma w tym miejscu zasięg. Dzwonię, choćby o północy, i wiem, że po drugiej stronie linii
jest kompetentna osoba, która w każdej chwili pomoże.

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW!
Specjalnie dla czytelników „Żyjmy Dłużej” miesiąc
gratis na usługę Cordium. Wystarczy, że połączysz się
z naszą infolinią i podasz poniższy hasło „Dbajmy o swoje
serce”, podpisując z nami umowę otrzymasz miesiąc gratis.

www.cordium.pl  801 080 109

