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Co to jest 
Teleopieka?



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Teleopieki:

G usługa polegająca na zapewnieniu osobie o ograniczonej sprawności i możliwości samodzielnego 

funkcjonowania najbardziej adekwatnej pomocy w przypadku chorób, zagrożenia życia lub innych 

zdarzeń związanych z jej zdrowiem. 

G ma zastosowanie zarówno do sytuacjach nagłych jak i polegających na stałym monitoringu i potrzebie 

ciągłej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

G Teleopieka pozwala na organizację pomocy w kwestiach niezbędnych dla osoby niesamodzielnej, 

wspierających jej funkcjonowanie.  

G system Teleopieki składa się z guzika alarmowego i zestawu komunikacyjnego pozwalającego na 

wezwanie pomocy. 

G Pomoc koordynowana jest całodobowo przez Centrum Telemedyczne.



Specyfika wybranych świadczeń

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Teleopieki:

▪ Oferowane systemy są 

dopasowane do 

stopnia 

niesamodzielności i 

pozwalają na 

efektywne wezwanie i 

udzielenie pomocy.

▪ Do systemów coraz 

częściej włączane są 

procesy 

automatyczne z 

dziedziny domotyki.

7 ¶

7 ¶

Teleopieka staje się nieodzownym elementem opieki nad 
osobami starszymi i niesamodzielnymi



eZdrowie

Telemedycyna

Tele-
monitoring

Tele-opieka

Klasyfikacja

Podstawowe rozwiązanie –

Systemy alarmowe

Monitoring objawów 

czynności życiowych i 

videokonferencja z domu 

(w zależności od oferty 

producentów)

Rozwiązanie oferujące 

wsparcie dla lekarzy i 

pacjentów

Rozwiązanie dotyczące 

opieki podczas pełnego 

cyklu życiowego (np.

opieka nad przewlekle 

chorymi)
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Teleopieka –
grupy 
docelowe

1. Grupa I: osoby o bardzo ograniczonej autonomii
pozostające na stałe w miejscu zamieszkania. W grupie tej
są też osoby o ograniczonych funkcjach poznawczych.

2. Grupa II: osoby ograniczonej autonomii pozostające w
większości w miejscu zamieszkania lub w pobliżu.

3. Grupa III A: osoby bez realnego ograniczenia autonomii
(osoby starsze, dzieci, osoby podlegające różnym
rodzajom zagrożenie medycznego lub zagrożenia
bezpieczeństwa)

4. Grupa III B: osoby podlegające zagrożeniom medycznym
lub bezpieczeństwa z przyczyn zawodowych

www.mdtmedical.eu



Tworzenie 
systemu –
podstawowe 
pytania



Teleopieka – o co powinniśmy się zapytać

G Dla kogo? Grupa docelowa, jej realne potrzeby, możliwości i oczekiwania

G Co chcemy zaoferować? Jakie usługi?

G Jakim systemem wsparcia dysponujemy?

G Jak będzie przebiegał proces udzielania pomocy?

G Jakimi funduszami, środkami i osobami dysponujemy?

G Kryteria techniczne i kryteria bezpieczeństwa wymagane od systemu

G Jak zintegrować system Teleopieki z obecnym systemem opieki socjalnej i opieki medycznej?



Teleopieka –
grupy 
docelowe

1. Grupa I: osoby o bardzo ograniczonej autonomii
pozostające na stałe w miejscu zamieszkania. W grupie tej
są też osoby o ograniczonych funkcjach poznawczych.

2. Grupa II: osoby ograniczonej autonomii pozostające w
większości w miejscu zamieszkania lub w pobliżu.

3. Grupa III A: osoby bez realnego ograniczenia autonomii
(osoby starsze, dzieci, osoby podlegające różnym
rodzajom zagrożenie medycznego lub zagrożenia
bezpieczeństwa)

4. Grupa III B: osoby podlegające zagrożeniom medycznym
lub bezpieczeństwa z przyczyn zawodowych
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Teleopieka – Rodzaje alarmów

1. Alarm Medyczny Pilny

2. Alarm Medyczny Niepilny

3. Alarm Socjalny Pilny

4. Alarm Socjalny Niepilny

5. Alarm Głuchy

6. Brak Sytuacji Alarmowej
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Systemy teleopieki

TELEOPIEKA i MONITOROWANIE TELEMEDYCZNE

Cechy Teleopieki:

▪ Oferowane systemy są 

dopasowane do 

stopnia 

niesamodzielności i 

pozwalają na 

efektywne wezwanie i 

udzielenie pomocy.

▪ Do systemów coraz 

częściej włączane są 

procesy 

automatyczne z 

dziedziny domotyki.

7 ¶

7 ¶

Teleopieka staje się nieodzownym elementem opieki nad 
osobami starszymi i niesamodzielnymi

https://youtu.be/OlYoY3CMuek

https://youtu.be/OlYoY3CMuek


Teleopieka – parametry sprzętu

Guzik życia - wymagania podstawowe:
1. Waga do 20 g dla guzików życia bez funkcji dodatkowych i do 60 g dla guzików życia z

funkcjami dodatkowymi (upadek, lokalizacja itp.)

2. Trwałość baterii bez konieczności ładownia lub wymiany – co najmniej 18 miesięcy

3. Wodoszczelność zgodnie z IP67

4. Automatyczne wskazanie konieczności naładowania / wymiany baterii

5. Automatyczna kontrola poprawności komunikacji Guzika życia z pozostałymi
elementami systemu pozwalająca na poprawne funkcjonowanie w przypadku sytuacji
alarmowej

6. Możliwość noszenia jako bransoleta lub wisiorek

7. Elementy guzika życia do swojego poprawnego funkcjonowania nie muszą trwale i
ściśle przylegać do skóry podopiecznego

8. Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku wezwania pomocy przez
„Guzik życia”

www.mdtmedical.eu



Teleopieka – parametry sprzętu
• Moduł komunikacyjny – wymagania podstawowe:

➢ Mikrofon i głośnik pozwalający na komunikację głosową „hands free” z odległości co najmniej 5 m

➢ Komunikacja głosowa dwukierunkowa

➢ Możliwość nasłuchu pomieszczenia w przypadku sytuacji alarmowej

➢ Wyodrębniony przycisk dla zgłoszeń alarmowych

➢ Możliwa komunikacja głosowa z Centrum Alarmowym poza procedurą zgłoszeń alarmowych

➢ Adaptacja do systemów komunikacji analogowego (linia telefoniczna), GSM i cyfrowego (IP) z dopuszczeniem różnych wersji tego samego urządzenia mogących funkcjonować wymiennie z „Guzikiem życia”

➢ Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku wezwania pomocy przez przycisk alarmowy

➢ Automatyczna identyfikacja podopiecznego w przypadku nawiązania połączenia poprzez procedurę nie alarmową

➢ Autonomia i zachowanie wszystkich funkcji przez co najmniej 24 godziny, w tym co najmniej pół godziny czasu rozmowy przez zestaw głośnomówiący, w przypadku przerwy w dopływie prądu

➢ Automatyczna kontrola poprawności funkcjonowania i komunikacji z Centrum Alarmowym i pozostałymi systemu pozwalająca na poprawne funkcjonowanie w przypadku sytuacji alarmowej

➢ Moduł komunikacyjny musi być programowalny w sposób bezpośredni lub online

➢ Musi umożliwiać anulowanie wezwanie alarmowego o przeciągu 5-8 s od wywołania zgłoszenia alarmowego dla alarmów wywołanych pomyłkowo

➢ Zakończenie połączenia alarmowego jest możliwe tylko i wyłącznie po stronie Centrum Alarmowego, bez możliwości zakończenia po stronie użytkownika raz wygenerowanego zgłoszenia alarmowego

➢ System alarmowy powinien automatycznie wybierać co najmniej 4 numery alarmowe w ustalonej kolejności

➢ Musi dysponować pamięcią trwałą pozwalającą na trwałe przechowywanie danych takich jak dane identyfikacyjne i numery połączenia z Centrum Alarmowym

➢ W przypadku zgłoszeń alarmowych i braku odpowiedzi ze strony Centrum Alarmowego urządzenie powinno automatycznie kontynuować próby nawiązania kontaktu z Centrum Alarmowym i numerami alternatywnymi aż do momentu uzyskania połączenia

➢ W sposób optyczny i akustyczne będzie informował podopiecznego o stanie połączenia i o anomaliach technicznych urządzenia, anomaliach połączenia telefonicznego i anomaliach w dostawie prądu

➢ Będzie automatycznie informował Centrum Alarmowe o przerwie w dostawie prądu do modułu komunikacyjnego w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zaistnienia tej sytuacji
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Proces udzielania pomocy

TELEMEDYCYNA

G W momencie wezwania pomocy kluczowa jest każda 

sekunda

G Dostęp do lokalu, w którym mieszkają osoby samotne 

jest dużym problemem w sytuacji alarmowej

G Gwarantujemy bezpieczne przechowywanie kodu 

dostępu

G Kod dostępu jest udostępniany tylko i wyłączenie 

osobom udzielającym pomocy

G Czas udzielenie pomocy skraca się o 30-40 minut

G Unika się szkód związanych z udzieleniem pomocy



Proces udzielania pomocy - wsparcie medyczne

TELEMEDYCYNA

G Nadzór medyczny nad alarmami medycznymi 24/7

G Telekonsulatcje lekarskie 24/7



Proces udzielania pomocy – jednostka mobilna

TELEMEDYCYNA

G Zespół dostępny 24/7 

G Wyposażenie w sprzęt niezbędny do świadczenia 

czynności opiekuńczych i pierwszej pomocy medycznej

G Promień działania około 30-50 km

G Wspiera lokalny zespół opieki socjalnej

G Udziela pierwszej pomocy medycznej 



Integracja zespołów teleopieki
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Opieka socjalna
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Telemedycyn
a linie 
produktowe
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TELEMEDYCYNA

KLINICZNA

1. Cukrzyca
2. Nadciśnienie tętnicze
3. Patologie kardiologiczne
4. Telerehabilitacja
5. Monitorowanie jakości 

snu
6. Monitorowanie 

zaostrzeń stanów 
klinicznych

7. Choroby płuc
8. Choroby nerek
9. Odleżyny

POZAKLINICZNA

1. Nadwaga

2. Monitorowanie wysiłku

fizycznego

3. Monitorowanie snu / 

aktywności

4. Wzmacnianie funkcji 

poznawczych



Telemedycyna 
kliniczna
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Telemedycyna 
pozakliniczna
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Telemedycyna hardware

Nadciśninie Tętnicze /  Monitorowanie 
ciśnienia
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Telemedycyna hardware

Cukrzyca
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Telemedycyna hardware

Monitorowanie kardiologiczne / 
monitorowanie wysiłku fizycznegowww.mdtmedical.eu



Telemedycyna hardware

Monitorowanie jakości snu / 
monitorowanie cykli snu i aktywnościwww.mdtmedical.eu



Telemedycyna hardware

Monitorowanie patologii klinicznych –
cukrzyca, patologie krążenia i nerek / 
monitorowanie wagi – składu ciała
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Telerahabilitacja

System rehabilitacji neurologicznej mający zastosowanie w rehabilitacji:

Poudarowej

Pourazowej

Demencji

Upośledzenia u dzieci
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Główne błędy

Jest prawdopodobne, że w momencie wypadku będzie 

się ładował lub nie będzie naładowany
ESystem wymaga ładowania

E Brak komunikacji głosowej lub 

niedadekwatna komunikacja głosowa

EInformacje zbędne lub nadmiar 

informacji

EZbyt skomplikowany sprzęt

EBrak analizy postępownia w 

systuacji alarmowej, brak 

procedur

EBrak nadzoru medycznego

Rozmowa z pacjentem, możliwość nasłuchu w pomieszczeniu to 

elementy niezbędna do udzielenia właściwej pomocy

Utrudniają analizę i generują błędy 

Uniemożliwia poprawne wezwanie pomocy

Nieadekwatne reakcje w procesie udzielania pomocy

Ryzyko błędnych zachowań w przypadku alarmów 

medycznych



Teleopieka – o co powinniśmy się zapytać

G Dla kogo? Grupa docelowa, jej realne potrzeby, możliwości i oczekiwania

G Co chcemy zaoferować? Jakie usługi?

G Jakim systemem wsparcia dysponujemy?

G Jak będzie przebiegał proces udzielania pomocy?

G Jakimi funduszami, środkami i osobami dysponujemy?

G Kryteria techniczne i kryteria bezpieczeństwa wymagane od systemu

G Jak zintegrować system Teleopieki z obecnym systemem opieki socjalnej i opieki medycznej?



Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Telemedyczne
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 

Centrum Warszawa
ul. Pokorna 2/U2, 00-199 Warszawa

info@mdtmedical.eu +48 85 877 72 88

JACEK GLEBA
CEO
TEL. +48 510 860 283 (Polska)
TEL. +34 619 712 323 (Hiszpania)


