Profesjonalne
systemy opieki nad
osobami w
podeszłym wieku

aspekty społeczne

Czynniki społeczne

Postępujące starzenie się społeczeństwa, zwłaszcza w krajach
wysoko rozwiniętych powoduje istotny wzrost pacjentów

cierpiących na degeneracyjne zmiany w układzie nerwowym,
głównie o charakterze otępiennym
Coraz większa ilość osób mieszkających samotnie

Coraz wyższe wymaganie odnośnie autonomii i jakości życia
Mniejsze wsparcie rodziny

Starzejące się społeczeństwo

Europa, w tym także Polska, starzeje się w zatrważającym tempie. Jeszcze w
1990 r. zaledwie 13,9% społeczeństwa miało więcej niż 65 lat.
Tymczasem według szacunków GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił
23,8%. Analogiczna sytuacja występuje w Polsce. W 2010 r. niewiele ponad
14% osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik
ten wzrośnie aż dwukrotnie. Taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi
poważne skutki ekonomiczne i społeczne – dla systemu emerytalnego, ale
także, a może przede wszystkim, dla ochrony zdrowia – starsi pracownicy to
większe wydatki na zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i sprawności
w pracy.

W Polsce według danych CBOS z 2000 roku seniorem najczęściej opiekuje się rodzina lub
nieformalnie sąsiedzi [6]. Opieka pielęgniarska (10%) i opieka świadczona przez
kwalifikowane opiekunki (5%) to najrzadziej spotykane formy opieki nad osobami starszymi.

Misją teleopieki jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób chorych i
niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. W przypadku zagrożenia
teleopieka powinna zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy. W dalszej perspektywie
teleopieka umożliwi zdalną diagnozę, konsultację, informację medyczną, samokształcenie
oraz korzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicznych, możliwych do
udzielania za pośrednictwem telefonu, internetu i innych środków zdalnej komunikacji. W
pierwszej kolejności teleopieka ma służyć osobom samotnym, obawiającym się braku
dostępu do podstawowej opieki w nagłej potrzebie.
Dla wielu osób teleopieka może być jedyną alternatywą zakładów opiekuńczopielęgnacyjnych i domów pomocy społecznej. Ma ona zapewnić poczucie bezpieczeństwa
nie tylko osobom starszym, chorym, czasowo lub trwale niesamodzielnym w ich środowisku
domowym, ale również ich bliskim, którym umożliwi podjęcie pracy zarobkowej, a nawet
podróżowanie.

Do kogo skierowana jest ta usługa?

Osoby starsze o ograniczonej zdolności samoobsługi spowodowanej wiekiem
Osoby w różnym wieku o ograniczonej zdolności samoobsługi spowodowanej

chorobą przewlekłą
Osoby w różnym wieku o czasowej ograniczonej zdolności do samoobsługi (np.
uraz, złamanie, zawał itp.)

Tą usługą w Europie objętych jest kilka milionów osób np.: Wielka Brytania
2.000.000, Hiszpania 700.000, Niemcy 600.000, Francja 500.000
W znacznej większości ze względu na bardzo istotny pozytywny wpływ na budżet
przeznaczony na opiekę społeczną i ochronę zdrowia, i jej wysokie znaczenie
socjalne, usługa ta finansowana jest z funduszy publicznych.

Zakres usług
Pakiet usług podstawowych
– elementy alarmowe i uruchomienie przeterminowanych procedur
alarmowych w przypadku:
a. Zagrożenia typu zdrowotnego np. upadek, nie podnoszenie się z łóżka w

określonych przedziałach czasowych, nie spożywanie posiłków
b. Zagrożenie wypadkiem (gaz, zalanie wodą, pożar)

Dzięki TeleOpiece możliwe jest natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego
i połączenie się z Centrum Alarmowym, a tym samym uruchomienie stosownej
procedury alarmowej i uzyskanie właściwej pomocy.
Wdrożenie kompleksowych usługi telekopieki może obejmować projekt

pilotażowy na ograniczonej populacji osób.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą .

Zakres usług
Pakiet usług medycznych
- Dodatkowe usługi medyczne dla pacjentów o ograniczonej

samodzielności
a. Nagłe i okresowe wizyty lekarskie
b. Nagłe i okresowe wizyty pielęgniarskie

c. Zabiegi rehabilitacyjne
d. Zabiegi i procedury telemedyczne
Pakiet usług socjalnych
- Dodatkowe usługi o charakterze socjalnym dla pacjentów o
ograniczonej samodzielności
a. Okresowe wizyty kontrolne pracownika socjalnego
b. Okresowa stała / godzinowa opieka pracownika socjalnego

c. Zapewnienie posiłków, zakupy, sprzątanie itp..

Przykład pacjenta 1
Pani Zofia lat 81 – otępienie typu Alzheimerowskiego
Opis przypadku chorego : agresja, mania prześladowcza, problemy z
przypominaniem sobie słów, nazw przedmiotów oraz bieżących
wydarzeń, trudności w skupieniu się na codziennych zajęciach i
prawidłowym ich wykonywaniu, ogólne poczucie zagubienia. Incydenty:
telefony na policję z oskarżeniami wobec sąsiadów
Chora jest w dobrej kondycji fizycznej. Z racji na objawy psychiczne
wymaga stałej opieki .
Pani Zofia pozostaje pod opieką córki, która pracuje na 1,5 etatu : rano
jako telemarketerka , po południu udziela korepetycji z j.angielskiego.
Pod opieką córki jest także 6-letni syn, którego wychowuje sama.
Główny problem :
Brak czasu głównego opiekuna, jakim jest córka , brak kompetentnej
pomocy pielęgniarskiej w opiece, obawa przed zrobieniem sobie
krzywdy przez matkę.
Potrzeba monitorowania chorej , dodatkowej opieki pielęgniarskiej lub
sąsiedzkiej , która zmieści się w budżecie rodziny.

Przykład pacjenta 2
Pan Krzysztof lat 48 - po przebytym udarze
Opis przypadku chorego: osoba w 70% niesprawna, poruszająca się
na wózku inwalidzkim, z problemami wymowy, objawy depresji będącej
konsekwencją choroby i niesprawności fizycznej
Pan Krzysztof pozostaje pod opieką starszej lecz bardzo sprawnej
fizycznie matki w wieku 73 lata.
Główny problem: Kobieta jest jednak wycieńczona psychicznie i
fizycznie opieką nad synem. Jednak nie bardzo może liczyć na pomoc
pozostałej rodziny. Chętnie wyszłaby na spotkanie z koleżankami
jednak z powodu stanu syna , który nieustannie potrzebuje pomocy nie
jest w stanie sobie na to pozwolić
Potrzeba: monitorowania chorego podczas ewentualnej nieobecności,
pomocy sąsiedzkiej bądź zewnętrznej w postaci kogoś życzliwego ,
kompetentnego

Korzyści
Dla systemu opieki społecznej
- Obniżenie kosztów opieki na jednego podopiecznego
- Objęcie opieką większej ilości osób
- Lepsze dopasowanie usług do potrzeb podopiecznych
- Lepsze wykorzystanie środków materialnych i osobowych
- Zmniejszenie ograniczeń dostępu do opieki związanych z miejscem
zamieszkania

- Bardziej adekwatne wykorzystanie elementów opieki społecznej –
mniejsza niezbędna infrastruktura w planowaniu długoterminowym

Korzyści
Dla systemu opieki zdrowotnej
- obniżenie kosztów opieki zdrowotnej (zmniejszenie ilości
hospitalizacji i wizyt lekarskich, lepszy kontrola przewlekłych stanów
chorobowych, uniknięcie hospitalizacji z powodów socjalnych)
- Unikanie komplikacji związanych z nieadekwatnym udzielaniem
pomocy medycznej – opóźnionej lub niewłaściwej
- Wcześniejsze wykrywanie możliwości zachorowań lub komplikacji

- Ograniczenie ryzyka śmierci na skutek braku pomocy (np. upadek
bez pomocy)
- Berdziej adekwatne wykorzystanie elementów opieki zdrowotnej –

mniejsza niezbędna infrastruktura w planowaniu długoterminowym

Korzyści
Dla podopiecznego
- Poczucie bezpieczeństwa
- Realnie większe bezpieczeństwo, zmniejszenie ryzyka powikłań,
szybszego rozwoju choroby lub śmierci
- Wsparcie społeczne
- Uzyskanie pomocy bardziej adekwatnej do potrzeb
- Ograniczenie pobytów w szpitalu

- Ograniczenie pobytów w domach opieki
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Neat na świecie
Nasze produkty są obecne w większości krajów Unii Europejskiej oraz
rozpoczynają ekspansję w krajach Ameryki Łacińskiej.

Obecność
Francja
Dania
Holandia
Austria
Węgry
Czechy

Obecność
Chile
Meksyk
Brazylia

Słowenia

Własne biura

Hiszpania
Niemcy
Szwecja

Szwecja
Finlandia
Islandia

Włochy
Szwajcaria
Norwegia

Argentyna

Portugalia
Polska

O Grupie NEAT

Ponad 700.000 użytkowników technologii Neat

korzystających z różnych usług
Urządzenia Teleopieki i Platforma
Platforma Zarządzania Zadaniami i Pracownikami; Usługi domowe
TeleMedycyna: System monitoringu przewlekle chorych pacjentów
Urządzenia GPS i Platforma Systemu
Urządzenia Telecopieki dla niesłyszących użytkowników (SmartCom)
Urządzenia Kontroli dla użytkowników Transportu (SmartCall)
Domy Opieki, Centra opieki dziennej, domy dla wielu użytkowników…

Obszary działalności

Obszary działalności

Obszary działalności

•

Koncentracja na dwóch głównych obszarach działalności:

Opieka na telefon i
Platforma Zarządzająca Teleopieki

•

Telemedycyna – nowy obszar działalności

Całodobowe domy opieki

Obszary działalności - Teleopieka

Teleopieka ma na celu poprawę jakości życia osób
potrzebujących opieki. Korzystanie z usług teleopieki
umożliwia osobom samodzielne życie, redukuje koszty i
poprawia jakość życia.
 Wszystkie produkty Neat zostały zaprojektowane i opracowane, aby
dostarczyć skuteczne rozwiązania, które zapewniają samodzielność,
wyższą jakość życia, wydajność i bezpieczeństwo.
 Platforma centralnego monitorowania ośrodka
 Telefony GSM opieki domowej / IP / PSTN
 Telefony komórkowe GSM/GPS
 Elastyczne w użyciu urządzenia zewnętrzne i akcesoria
 Platforma usług oprogramowania

Bezpieczeństwo i niezawodność
Od 1988 nasze produkty niezawodnie pomagają ludziom
potrzebującym opieki zdrowotnej. Nasza długa historia i bogate
doświadczenie zapewniają bezpieczne rozwiązania podczas całego
procesu: od użytkownika /pacjenta do usługodawcy. Obejmują
techniczną ekspertyzę, produkcję oraz wdrożenie usługi.
NEAT to lider w społecznych systemach alarmowych.

Urządzenia Neat - Teleopieka

Telefon opieki
 NEO
 PSTN, GSM lub IP
 NEMO: Telefon opieki komórkowy
 System alarmowy socjalny

Breloki
 ATOM (standardowy Nadajnik)
 I-ATOM (standardowy Nadajnik i
kontrola mobilności)
 F-Atom (standardowy Nadajnik i czujnik
lokalizacji)

Czujniki i detektory

Obszary działalności –System Wzywania Opieki

Neat zapewnia skuteczny i wydajny kosztowo system
usprawniający śledzenie incydentów w całodobowych
centrach opieki oraz w pozostałych usługach socjalnych.
Neat dostarcza elastyczne rozwiązania i usługi end-to-end,
aby rozwiązać każdy problem pacjenta.
 System odbioru wezwań dla dalekich lokalizacji, domów opieki i
intensywnej opieki.
 Szeroki zakres alarmów, czujników i urządzeń peryferyjnych.
 Alarm lokalizacyjny
 Wewnętrzny system pozycjonowania
 Wybór produktów dla pacjentów z demencją
 System bezprzewodowy, pozwalający

personelowi

przemieszczanie
 Oprogramowanie sterujące

 Kompletne i dokładne raportowanie i statystyki usług
 Oszczędności kosztowe

swobodne

Obszary działalności - TeleMedycyna
TeleMedCare jest najbardziej zaawansowanym i
zatwierdzonym przez FDA (Federalny Urząd Żywności i
Leków) rozwiązaniem telemedycyny.
 Telemonitoring pacjentów przewlekle chorych
 Pomiar i raportowanie objawów czynności życiowych
 Platforma Total care (całkowita opieka)
 Integracja bazy danych (API)
 Łatwa w użyciu. Duży ekran dotykowy
 Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
 Dostęp dla wielu użytkowników biometrycznych
 Zintegrowane urządzenia do pomiaru objawów
życiowych (możliwość dodatkowych urządzeń)

czynności

TeleMedCare jest systemem zatwierdzonym przez FDA
(Federalny Urząd Żywności i Leków)
 TeleMEdCare jest dopuszczony do użytku w Australii, Nowej Zelandii,
Stanach Zjednoczonych (FDA) i Kanadzie oraz posiada znak CE na
rynkach europejskich.
 TeleMedCare posiada również podwójny certyfikat ISO 13485:2003 i
certyfikat ZDROWIA za projekt, produkcję oraz wsparcie Systemów
Monitorujących Zdrowie.

Platforma telekopieki
Centrala alarmowa teleopieki NEAT
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Platforma wielousługowa

Usługi w domu

Lokalizacja

Telemedycyna

Centrum Danych

Teleopieka

Usługa Teleopieki

Usługi mobilne

Platforma wielousługowa
LOKALIZACJA

FAKTUROWANIE

TELE24W

USŁUGI
WEB

SPECJALNE
KAMPANIE I
WEZWANIA

CENTRALA
NEAT

MASOWE
PROGRAMOWANIE

SMARTCOM

SYSTEM
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PROGRAMOWANIE
GŁOSOWE

RAPORTOWANIE

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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