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TELEOPIEKA

Teleopieka to narzędzie wykorzystujące nowoczesne technologie, którego celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych oraz wymagających stałej 
opieki i wsparcia na stałe lub tylko w pewnym okresie czasu. System teleopieki polega na możliwości 
wezwania z domu lub innego miejsca, w którym znajduje się osoba, natychmiastowej pomocy 
w nagłym wypadku, przy użyciu telefonu lub innego urządzenia posiadającego przycisk alarmowy SOS 
(np. brelok, bransoletka, wisiorek, telefon komórkowy). Urządzenie łączy się z centrum telemedycznym, 
które uruchomia stosowną procedurę alarmową co umożliwia uzyskanie właściwej pomocy.
Teleopieka to zdalna usługa opiekuńcza, która podnosi komfort życia i poczucie bezpieczeństwa osób 
samotnych i wymagających opieki, i która pozwala im na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

Co to jest teleopieka?

Korzyści dla podopiecznego
 � Poczucie bezpieczeństwa
 � Wsparcie społeczne, lepszy kontakt z otoczeniem i bliskimi
 � Ograniczenie pobytów w szpitalu
 � Ograniczenie pobytów w domach opieki

Rozwój technologii teleopieki pozwolił na zastosowanie tego rodzaju wsparcia praktycznie dla 
wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem grup, które w aktywnym życiu w pewnym momencie 
mogą potrzebować pomocy. System HelpMe, instalowany na smartfonach pozwala na objęcie 
systemem bezpieczeństwa i pomocy medycznej osób praktycznie w każdych okolicznościach.



Do kogo skierowana jest teleopieka?
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.)

Dla systemu opieki społecznej:

Korzyści z usług teleopieki:

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

Czynniki społeczne świadczące o potrzebie wdrożenia 
systemów teleopieki:

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

Dla systemu opieki zdrowotnej
Obniżenie kosztów opieki zdrowotnej (zmniejszenie ilości hospitalizacji i wizyt lekarskich, lepszy 
kontrola przewlekłych stanów chorobowych, uniknięcie hospitalizacji z powodów socjalnych)
Ograniczenie ryzyka śmierci na skutek braku pomocy (np. upadek bez pomocy)

Dlatego tą usługą w Europie objętych jest kilkanaście milionów osób i tak na przykład w Wielkiej 
Brytanii niemal 3.000.000, w Hiszpanii 800.000, w Niemczech 600.000, we Francji 500.000. 
Teleopieka jest bardzo istotnym elementem systemu opieki społecznej w krajach skanydynawskich.

Telefon opieki

NEO – terminal teleopieki i platforma świadczenia opieki
PSTN, GSM lub IP – terminal teleopieki dla klientów telefonii IP
NEMO: Telefon opieki z geolokalizacją
System alarmowy socjalny

Nasze systemy:
Oferujemy skuteczne technologie do stosowania w domach prywatnych lub całodobowych domach 
opieki i szpitalach. 

Breloki
Fall (standardowy nadajnik i czujnik upadku)
D-Atom (standardowy nadajnik i czujnik lokalizacji)

Czujniki i detektory: dym, woda, gaz, temperatura, ruch, upadek, czujnik drzwiowy i łóżkowy, 
czujnik ataku padaczki 
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