
 

Arytmia +
Program opieki



"Aż 48% Polaków umiera na choroby sercowo-
naczyniowe. Niestety większość pacjentów
bagatelizuje pierwsze objawy, zwlekając 
z diagnostyką. Dzięki diagnostyce EKG, w trybie
zdarzeniowym możemy wykryć zaburzenia rytmu
serca, które mogą być ciężkie do uchwycenia
podczas standardowej wizyty kontrolnej. 

Z tego względu zapraszamy do wzięcia udziału 
w programie spersonalizowanej diagnostyki
domowej, opracowanym przez specjalistów Polsko-
Amerykańskich Klinik Serca i Telemedycyny
Polskiej.” 

List powitalny

Prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Milewski



W ramach programu
otrzymasz: 

E-receptę, e-skierowanie i zwolnienie
lekarskie bez wychodzenia z domu. 

Domowy aparat EKG z funkcją transmisji
danych do Centrum Telemedycznego.

Skierowanie do placówki stacjonarnej 
w przypadku wykrycia arytmii.

Aktywacja usługi: 150 zł
Abonament miesięczny: 149 zł

Całodobową możliwość kontaktu 
z ratownikiem medycznym lub lekarzem.

Analizę stanu zdrowia na podstawie
domowych pomiarów EKG.

Materiały edukacyjne oraz dostęp do infolinii
edukacyjnej, na której uzyskasz odpowiedź
na nurtujące pytania.



W trakcie całego okresu monitorowania masz możliwość kontaktu z ratownikiem
medycznym lub lekarzem przez całą dobę!

Pamiętaj!

Jak działa usługa?

Pacjent

Osobisty
aparat
monitorujący

Transmisja
danych 
przez sieć
komórkową

Ocena danych
przez specjalistę

Centrum
Telemedyczne 

Konsultacja 
z lekarzem 



Dla kogo jest telemonitoring
serca?

Jeżeli zauważyłeś 
u siebie jedną
z poniższych
dolegliwości:

Jeżeli jesteś po:

Lub zmagasz się z:

kołatanie serca
nieprawidłowe  ciśnienie
tętnicze, bądź tętno
zawroty głowy
zasłabnięcia/ omdlenia
duszności
ból w klatce piersiowej

zawale serca
udarze mózgu
operacji 

      kardiochirurgicznej

niewydolnością serca
zaburzeniami rytmu
serca
kołataniem serca o
nieznanej przyczynie



15 lat
doświadczenia w zdalnej
opiece kardiologicznej 

i senioralnej.

3,5 tys.
pacjentów pod stałą opieką

zespołu medycznego.

60 tys.
opisanych badań serca

każdego roku w Centrum
Telemedycznym.

24/7
całodobowy dyżur lekarzy 

i ratowników medycznych -
szybka reakcja w przypadku 

 zagrożenia zdrowia lub życia. 

Telemedycyna Polska to: 



W wybranych sytuacjach klinicznych
telemonitoring serca może zmniejszać
ryzyko śmierci nawet o 50%? 

Nawet 18-krotnie przyśpiesza wykrycie
groźnych dla Twojego życia zaburzeń
rytmu pracy serca. 

Do 46% zmniejsza ilość pobytów 
      w szpitalu.

Czy wiesz, że... 

2.

„Pamiętam do dziś telefon lekarza Centrum
Telemedycznego Telemedycyny Polskiej z informacją
– Panie Karolu proszę o bardzo pilną konsultację
elektrofizjologiczną. Ma Pan wiele pauz w pracy
serca przekraczających długością 2 sekundy z
najdłuższą pauzą większą niż 6 sekund! - To
zdarzenie skończyło się wykonaniem zabiegu
wszczepienia rozrusznika. 
Do dziś czuje się dobrze."

Pan Karol z Katowic, lat 80



Jeżeli wyraziłeś ustną zgodę na kontakt telefoniczny w celu pozyskania informacji handlowej na temat usług objętych
niniejszą broszurą informujemy, że w imieniu Polsko - Amerykańskich Klinik Serca będzie kontaktował się
przedstawiciel Telemedycyny Polskiej S.A, który przekaże niezbędne szczegóły. W związku z podaniem przez Ciebie
imienia i numeru telefonu informujemy Cię, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka AMERICAN
HEART OF POLAND S.A. z siedzibą w Ustroniu, przy ulicy Sanatoryjnej nr 1. Informujemy Cię, że Twoje dane
przetwarzamy w celu przekazania Tobie informacji handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO , tj. naszego
prawnie uzasadnionego interesu, w związku ze udzieloną przez Ciebie ustną zgodą na otrzymywanie informacji
handlowych od AHP w celach marketingowych dotyczących własnych towarów i usług, na podstawie art. 172 ustawy
Prawo telekomunikacyjne. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od nas dostępu
do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania swoich
danych, a nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Jesteśmy do Twojej
dyspozycji!

Biuro Obsługi Pacjenta

32 376 14 55
Pod tym numerem udzielimy Ci informacji 
o Twoim zamówieniu, płatnościach oraz wysyłce. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-
16.00

Regulamin usług oraz pełną informacjeo
przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod
adresem:
 
www.mojkardiolog.pl/dla-pacjenta


