
 
 
Stowarzyszenie „EBI Association” wraz z partnerami – Miastem Rybnik, Miastem Częstochowa i firmą 
Opieka Nova Sp. z o.o. oraz Telemedycyna Polska S.A. realizuje obecnie dwa projekty: 
 
„W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne 

dla mieszkańców Częstochowy i okolic”.  

„W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców subregionu 

zachodniego”. 

Projekty są współfinansowane z Unii Europejskiej i realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych.  

Projekty są skierowane dla 300 mieszkańców Subregionu zachodniego, w tym do min. 100 osób 

z Rybnika oraz 300 mieszkańców Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego. 

Uczestnikami projektów mogą być osoby w wieku 65 lat i więcej, zagrożone nagłym pogorszeniem 

stanu zdrowia. Udział w projektach jest bezpłatny. 

W ramach projektu poza całodobową teleopieką, którą otrzyma każdy uczestnik i uczestniczka 

wprowadzone zostały komponenty:  

 badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych dla osób bez objawów 

takich chorób, by szybciej wyłapać ryzyko choroby Alzhaimera czy Parkinsona,  

 zdalne poradnictwo psychologiczne 

 nowy partner medyczny projektu – TELEMEDYCYNA POLSKA będzie realizować wsparcie 

z zakresu kardiologii i diabetologii. Stąd 125 osób otrzyma na czas projektu do domów 

urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieką 

edukatorów diabetologicznych. To wsparcie w pierwszej kolejności pójdzie do osób świeżo 

zdiagnozowanych w zakresie chorób krążenia, serca, czy cukrzycy, w tym osób do roku 

od wystąpienia poważnego incydentu kardiologicznego (badania wykazują, że najgroźniejszy 

dla życia „sercowców” jest pierwszy rok po zawale). 

 

Więcej informacji o projektach można uzyskać na stronach internetowych: www.zaopiekowany.pl  

i www.zaopiekowana.pl oraz w biurach projektu: 

Dla podregionu zachodniego: 

Stowarzyszenie EBI i OPIEKANOVA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 25, tel. 32 307 52 22 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 211 11 

 

Dla Częstochowy i okolic: 

Miasto Częstochowa, Wydział Polityki Społecznej ul. Focha 19/21, tel.  34 370 77 73 

Stowarzyszenie EBI i OPIEKANOVA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 25, tel. 32 307 52 22 
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