
Innowacyjny Program Opieki   
dla pacjentów z bezdechem sennym
Wiedza poprzez Informację  , Edukację   i Motywację  

Czy wiesz, że według badania opinii publicznej przeprowadzonego na polskich pacjentach zdecydowana większość z nich jest niezadowolona 
z obecnego modelu leczenia bezdechu? Brakuje im przede wszystkim kompleksowej opieki.

Porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów o programie opieki medycznej , w ramach którego, wspólnie z Tobą, zapewnimy 
pacjentom komfort użytkowania aparatu CPAP, stały monitoring parametrów oddechowych oraz opiekę lekarską.

Jest to pierwszy w Polsce usystematyzowany program opieki, będący usługą medyczną, dla pacjentów chorujących na bezdech senny.

Zobacz, na czym polega program :

Ocena oddychania podczas snu

Prowadzimy Kliniki Dobrego Snu WIEM w  których wykwalifikowany personel medyczny przeprowadzi badanie, oceni wynik, 
a następnie pomoże w leczeniu pacjenta z bezdechem sennym.

Wybór programu i rozpoczęcie leczenia

Po wyborze najkorzystniejszego dla Twojego pacjenta Programu Opieki  nasi konsultanci będą współpracować z pacjentem, 
zapewniając mu wsparcie w  początkowej fazie leczenia - wtedy kiedy będzie tego najbardziej potrzebować. Korzystamy 
z telemonitoringu obserwując postępy w leczeniu. W razie potrzeby możemy zmienić odpowiednie ustawienia, by zapewnić optymalny 
sposób leczenia. Będziemy szkolić Twojego pacjenta i wspierać przez cały czas trwania programu.

Dobierzemy odpowiednią maskę i nauczymy obsługi oraz pielęgnacji zestawu do leczenia bezdechu sennego - tak, aby zapewnił 
komfort Twojemu pacjentowi.

Świadome i  komfortowe leczenie

Program  oferuje opiekę zapewniającą komfort oraz skuteczne i bezpieczne leczenie.

Pacjent jest pod opieką medyczną prowadzoną w oparciu o telemonitoring i proaktywny kontakt z pacjentem. Wyniki leczenia są 
konsultowane ze współpracującymi lekarzami.

Zapewniamy wizyty/teleporady z lekarzem specjalistą zajmującym się leczeniem bezdechu sennego.

W ramach usługi medycznej przewidziane jest systematyczne dostarczenie masek, filtrów i materiałów eksploatacyjnych, zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Stałe i regularne wsparcie (Adherence)

Prowadzimy szereg aktywnych działań celem uzyskania świadomego współdziałania ze strony pacjenta w leczeniu bezdechu 
sennego (adherence). Robimy to, aby uzyskać pełną korzyść z leczenia.



Czy wiesz, że:

  •  Około 30% pacjentów po zakupie aparatu CPAP zaprzestaje leczenia w ciągu pierwszego roku.

  •  Ponad  54% pacjentów stosuje aparaty CPAP nieregularnie, co nie pozwala na osiągnięcie optymalnych celów leczenia.

  •  10-15 % pacjentów na wstępie odrzuca możliwość terapii.

Z jakimi problemami boryka się pacjent, rozpoczynając 
leczenie?

  • brak pomocy w dopasowaniu maski CPAP 
przed zakupem

  • brak aktywnej zachęty do współdziałania w procesie 
leczenia

  • brak opieki w dłuższym czasie po zakupie 
aparatu

Skutkiem tego jest leczenie o niewłaściwej jakości.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami w ramach programu , aby stale  monitorować postęp leczenia 
swoich pacjentów, prosimy o kontakt z jednym z naszych Konsultantów.

Kliniki Dobrego Snu :

Warszawa
ul. Miła 6 lok. B
tel. +48 664 993 235

Katowice
Al. W. Korfantego 125a/pok. 02
+48 722 040 002

Poznań
ul. Świt 47
+48 785 205 060

www.vitalaire.pl/wiem
bezdechsenny@vitalaire.pl

Zapraszamy na nasz facebook:
BezdechsennyWiem
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Opis programu  – pakiety

Diagnostyka
(opcjonalnie)

Okres  
umowy

Aparat CPAP  
wraz 

z kompletem 
filtrów i maską

Maska Nawilżacz

Telemonitoring 
i aktywne 
wsparcie 
leczenia

Filtry

Aparat  
zastępczy 

w przypadku 
awarii

Możliwość 
kontaktu 

telefonicznego/
zdalnego  

z opiekunem

Wizyty/
telewizyty 
lekarskie  
w ciągu  

trwania umowy

Premium

Skontaktuj się 
z nami w celu 

ustalenia szczegółów 
wykonania badania 
diagnostycznego 

2 lata                 

W ramach 
Programu 

WIEM – aparat 
automatyczny

1 szt. 
na rok

Z aparatem Aktywny

W całym 
okresie 
trwania 
umowy

Tak Nielimitowana Tak

Standard

Skontaktuj się 
z nami w celu 

ustalenia szczegółów 
wykonania badania 
diagnostycznego

2 lata   

W ramach 
refundacji 
NFZ (stało 

ciśnieniowy lub 
automatyczny 

z dopłatą)

1 szt. 
na rok

Opcjonalny 
/możliwość 

zakupu
Aktywny

W całym 
okresie 
trwania 
umowy

Tak Nielimitowana Tak

Kontynuacja
Bezterminowo, 
z możliwością 
zakończenia

Kontynuacja 
leczenia 

niezależne 
od rodzaju 

wykupionego 
wcześniej 
programu

1 szt. 
na rok

Opcjonalny 
/możliwość 

zakupu
Aktywny

W całym 
okresie 
trwania 
umowy

Tak Nielimitowana Tak

Nazwa 
pakietu

Usługa

Właściwie leczony bezdech senny, to lepsza jakość życia.


