
W ochronie życia 
i zdrowia Seniorów 65+

Projekt wsparcia zdrowia Seniorów! Mamy tylko 300 miejsc  
w każdym projekcie – zgłoś się jak najszybciej!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

• Teleopieka 24/7
• Telemedycyna KARDIO i DIABETO
• Poradnictwo psychologiczne
• Badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych

Od września 2020 do końca 2022 roku prowadzimy kolejną edycję projektu  
teleopieki dla Seniorów „W ochronie życia i zdrowia”. 
Dla mieszkańców 
• Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego – 300 miejsc
• Dla subregionu zachodniego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat raciborski, powiat rybnicki  

i powiat wodzisławski) – 300 miejsc



1. Otrzymasz do domu niewielkie urządzenie noszone na  
nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożli-
wiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w Twoim mieszkaniu  
zamontujemy nadajnik, który pozwala na to, by system działał  
w całym domu.

2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmia-
stowe połączenie się z opiekunem zdalnym. Bez względu 
na porę dnia lub nocy w Centrum Alarmowym czekają na 
Twoje wezwania doświadczeni opiekunowie, psycholodzy,  
gerontolodzy czy ratownicy medyczni.

3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik naszego 
Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane przez 
Ciebie do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie  
konieczności – wzywa  pogotowie. Pozostaje z Tobą w kontakcie 
do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania Twojego 
problemu.

TELEOPIEKA
Usługa opiera się na działaniu nowoczesnych technologii  
i pracy profesjonalnych opiekunów  z Centrum Alarmowego.  
Jak to działa:

Dodatkowo w przypadku zdiagnozowanej potrzeby możemy skierować Cię na konsultację lekarską lub pogłębione 
badanie geriatryczne (jeśli badanie przesiewowe wyszło źle) lub na poradę psychologiczną. 

WSPARCIE TELEOPIEKUŃCZE OTRZYMUJE KAŻDY UCZESTNIK  
I UCZESTNICZKA PROJEKTU



MONITORING KARDIOLOGICZNY 
Dla 125 uczestników w projekcie, głównie osób  
z problemami kardiologicznymi, do roku od poważnego 
incydentu kardiologicznego:

• 125 osób w projekcie otrzyma osobisty aparat EKG wielkości 
telefonu komórkowego.

• Tym urządzeniem wykonasz badanie serca bez wychodzenia 
z domu.

• O każdej porze dnia i nocy będziesz mógł skonsultować jego 
wynik z naszym lekarzem, ratownikiem lub edukatorem.

• W przypadku zagrożenia Twojego zdrowia lub życia, wezwiemy 
zespół ratownictwa medycznego, szybko zareagujemy  
w sytuacji zagrożenia Twojego zdrowia lub życia.

MONITORING  DIABETOLOGICZNY 
Dla 20 osób w projekcie, u których świeżo rozpoznano  
cukrzycę lub potrzebują większego wsparcia:

• Dedykowany glukometr oraz paski do wykonywania  
pomiarów glikemii.

• Automatyczny dzienniczek i analizator poziomu glikemii.
• Konsultacje z edukatorem cukrzycowym.
• Porady diabetologiczne.

TELEMEDYCYNA
Centrum teleopieki ściśle współpracuje z zespołem  
telemedycznym, który prowadzi dla uczestników projektu:



ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO 
LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

W ochronie życia i zdrowia
 – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla 

mieszkańców Częstochowy i okolic

W ochronie życia i zdrowia
 – telemedycyna i teleopieka dla mieszkańców 

subregionu zachodniego

Dla: 300 osób 65+ z Częstochowy, powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego

Informacji o projekcie w mieście Częstochowa udziela biuro projektu 
w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa,  

tel. 34 370 77 73
Projekt prowadzą:

Dla: 300 osób 65+ z całego subregionu zachodniego 
(Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat raciborski, powiat rybnicki 

i powiat wodzisławski)

Informacji o projekcie w mieście Rybnik udziela biuro projektu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik,  

tel. 32 43 99 306, 32 43 99 307
Projekt prowadzą:

W OBU PROJEKTACH INFORMACJI UDZIELAJĄ 
PRACOWNICY STOWARZYSZENIA EBI, 

ul. Armii Krajowej 25, Jastrzębie-Zdrój, nr tel. 32 307 52 22

Więcej o warunkach przyjęcia i zasadach działania projektu na stronie 

www.zaopiekowany.pl lub www.zaopiekowana.pl


