Konzorcij

Smo skupina raziskovalnih organizacij in podjetij, ki želimo s
pomočjo napredne tehnologije izboljšati življenje bolnikov in
javno zdravje. Naš cilj ni le raziskovalen prototip, temveč zanesljiv
in cenovno dostopen sistem, ki bo skladen s predpisi s področja
zdravstva in varovanja osebnih podatkov, tako da ga bo moč dati na
trg in v roke bolnikov.

hh Mobilna aplikacija in naprave za spremljanje zdravja
hh Nasveti za obvladovanje srčnega popuščanja
hh Prilagojeni vsakemu posamezniku
hh Prijazna aplikacija, ki je bolnikom v pomoč
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Sistem Heartman

Srčno popuščanje
Srčno popuščanje je bolezen, pri kateri
srce ni sposobno prečrpati dovolj krvi,
da bi s kisikom in hranilnimi snovmi
zadostno preskrbelo telo. Glavni simptom
je nezmožnost za telesno aktivnost, kar
življenje bolnikov močno poslabša. Da
bolezen obvladujejo, morajo prilagoditi
življenjski slog, kar vključuje jemanje
različnih zdravil, skrbno spremljanje
telesne teže in primerno gibanje, paziti
pa morajo tudi na hrano in pijačo. Vse to
naredi obvladovanje srčnega popuščanja
precej težavno. Zaradi tega želimo
običajno zdravljenje dopolniti s sistemom
HeartMan, ki bo bolnikom lahko kadarkoli
priskočil na pomoč z ustreznimi nasveti
glede bolezni, prilagojenimi vsakemu
posamezniku.

Jedro sistema HeartMan bo prijazna mobilna
aplikacija, ki se bo priključila na različne
naprave za spremljanje zdravja. Nudila bo
najboljše nasvete sodobne medicine, ki jih bo
skrbno pripravil projektni konzorcij. Poleg tega
jo bosta odlikovali še dve posebni lastnosti:
•

Napovedni modeli: To so matematični
modeli, ki znajo napovedati, v kakšnih
okoliščinah je nevarno, da bi se bolnikovo
zdravje poslabšalo. Ko senzorji zaznajo
takšne okoliščine, aplikacija poišče ukrepe,
ki lahko poslabšanje zdravja preprečijo.

•

Kognitivna vedenjska terapija:
Spreminjanje življenjskih navad je težavno
in dostikrat zahteva nekaj pomoči. Prav to
dela kognitivna vedenjska terapija – gre za
zbirko miselnih vaj in enostavnih praktičnih
ukrepov, ki lahko spremenijo način
razmišljanja. Sistem HeartMan bo takšno
terapijo izvedel z mobilno aplikacijo in z
nekaj pomoči prijateljev ali sorodnikov.

Da bo sistem HeartMan res zasnovan za
bolnike, jih bomo v razvoj vključili že na
začetku. Raziskali bomo njihove težave in
pričakovanja ter jih opazovali pri vsakdanjem
življenju, sodelovali pa bodo tudi pri izdelavi
samega prototipa.

