
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego – działanie 8.1
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Porady i konsultacje lekarskie:
  kardiologiczne  geriatryczne
  okulistyczne  ogólnomedyczne

Każdy uczestnik otrzyma teletransmiter umożliwiający 
wykonanie badania EKG 24 godz./dobę z dowolnego miej-
sca na świecie (do czego niezbędny będzie jedynie aktywny 
aparat telefoniczny) wraz z opisem wyniku badania przez 
lekarza w trakcie konsultacji telefonicznej – całość badania 
z rozmową z lekarzem trwa około 5 minut.

Ponadto abonament zawiera: 
  konsultacje i porady z zakresu rehabilitacji kardiolo-

gicznej i ruchowej,
  konsultacje i porady z zakresu żywienia i dietetyki,
  konsultacje i porady z zakresu opieki i pielęgnacji 

osób starszych w tym z niepełnosprawnościami.

Dla osób otyłych – BMI powyżej 32 – będziemy dostarczać 
specjalne rowerki do ćwiczeń pod telefonicznym 
nadzorem lekarskim.

TELEMEDYCYNA
SZANSĄ OSÓB STARSZYCH NA LEPSZE ŻYCIE
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TELEMEDYCYNA
SZANSĄ OSÓB STARSZYCH NA LEPSZE ŻYCIE

Do projektu rekrutujemy osoby które spełnią trzy warunki:

1. zamieszkanie na terenie województwa opolskiego
2. ukończony wiek 50 lat
3. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 lub   przebyli ciężką chorobę np. zawał serca, udar 

mózgu, wylew krwi do mózgu itp. albo mają 
przewlekłą chorobę: jak np. nadciśnienie,
cukrzyca, migotanie przedsionków, choroba 
wieńcowa itp.

Przystąpić mogą również inne osoby wykluczone społe-
cznie – np. bezrobotni, bezdomni, 
uzależnieni, korzystający z pomocy 
społecznej (ubóstwo).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
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