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W dniach 7-8 maja w Warszawie odbędą się otwarte imprezy plenerowe dedykowane zdrowiu.

Specjalne atrakcje będą poświęcone dobrej kondycji serca. Poprzez animowane gry, interaktywne
wizualizacje i prezentacje będzie można poznać skuteczne sposoby na proﬁlaktykę i
najnowocześniejsze sposoby leczenia chorób układu krążenia – najpoważniejszego zagrożenia dla
zdrowia Polaków.
7 maja 2016 r. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie w godzinach 11.00-20.00 odbędzie się 20.
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna edycja będzie poświęcona
zdrowiu.
Wśród 900 pokazów przeprowadzonych przez 212 instytucji nie zabraknie efektownych
multimedialnych wizualizacji, licznych konkursów i zabaw dla najmłodszych. Miłośnicy elektroniki i
inżynierii biomedycznej dowiedzą się, jak te dziedziny zmieniły chirurgię, diagnostykę i rehabilitację.
Podczas Pikniku będzie można zobaczyć ratującego życie robota chirurgicznego Robin Heart,
wypróbować interfejs, łączący mózg ze sztucznymi kończynami i częściami robotów.
Specjalną atrakcją będzie wyjątkowy autobus Millie, w którym zwiedzający poznają oszałamiającą
skalę miniaturyzacji w medycynie. Zaaranżowany w niecodzienny sposób pokład Millie pomieści strefę
dla graczy, gdzie można będzie wirtualnie wszczepić pacjentowi miniaturowy stymulator pracy serca.
Goście Millie busa na żywo zobaczą także wierny model rejestratora omdleń Reveal LINQ,
wykorzystywany w proﬁlaktyce przeciwudarowej i diagnostyce migotania przedsionków a także
https://www.medexpress.pl/weekend-dla-zdrowia-serca/63907

Weekend dla zdrowia serca

miniaturowy rozrusznik serca Micra TPS.
8 maja: Dzień Świadomości Niewydolności Serca
8 maja w Multimedialnym Parku Fontann przy Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie odbędą się
obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca.
Od godziny 10.00 na terenie Parku Fontann odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań
poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiarów ciśnienia tętniczego, oznaczania
lipidogramu i poziomu glukozy z kropli krwi a także wziąć udział w zajęciach z nauki resuscytacji przy
użyciu fantomów. Chętni będą mogli skorzystać z fachowej konsultacji lekarskiej, zajrzeć do stacji
nauki nordic walking oraz specjalnej strefy relaksu. Powstanie dedykowana strefa z atrakcjami dla
najmłodszych.
Tegoroczne obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca odbędą się w ramach trzech wiosek
tematycznych: pierwszej: „Miłe złego początki czyli drogi prowadzące do niewydolności serca”,
drugiej: „Czy mam wydolne serce? Niewydolność serca – co to za choroba i jak z nią żyć? oraz trzeciej:
„Jak, kiedy i kogo leczyć inwazyjnie, gdy farmakoterapia jest niewystarczająca?”.
Millie bus stanie się jedną z głównych atrakcji wydarzenia. Obecni w Millie busie konsultanci
opowiedzą o tajnikach innowacyjnych urządzeń medycznych i odkryją przed gośćmi Millie tajemnice
telemedycyny, czyli leczenia… na odległość.
Wstęp na obydwie imprezy jest wolny.
Organizatorzy 20. Pikniku Naukowego pragną pokazać gościom, jak nauki szczegółowe i współczesna
technika torują drogę postępowi w medycynie i ochronie zdrowia a także jak walka o dłuższe,
zdrowsze i szczęśliwsze życie ludzi stymuluje rozwój pozostałych nauk.
Głównym celem organizowanych obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca jest zwiększenie
społecznej świadomości oraz zrozumienia problemu niewydolności serca. Niewydolność serca dotyczy
2-3 % populacji, a po 65-tym roku życia częstość występowania tego schorzenia podwaja się z każdą
dekadą. Niewydolność serca jest również najczęstszą przyczyną hospitalizacji po 65-tym roku życia.
Szacuje się, że do 2030 r. liczba chorych z niewydolnością serca może wzrosnąć o około 50%.
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