ZDALNA OPIEKA SENIORALNA
Profesjonalne wsparcie dla pacjentów i ich opiekunów

ZDALNA OPIEKA SENIORALNA
Zdalna Opieka Senioralna pozwala na bieżące monitorowanie podstawowych parametrów życiowych
pacjenta przez ratowników medycznych oraz konsultowanie stanu zdrowia i samopoczucia osób w wieku
podeszłym z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel
medyczny zarówno w domu (dla jednego pacjenta), jak i w domach opieki lub w ośrodkach skupiających
seniorów (usługi dedykowane grupom badanych). Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący
może skontaktować się z pacjentem, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Zmiana potrzeb zdrowotnych, wynikająca z postępującego starzenia
się społeczeństwa, wymusza konieczność zapewnienia zintegrowanych
świadczeń opiekuńczych i zdrowotnych, skierowanych do pacjentów
w zaawansowanym wieku. Prowadzenie zdalnych konsultacji sprzyja
utrzymaniu wysokiej jakości życia seniorów, a wykorzystanie technologii
teleinformatycznej pozwala usprawnić organizację opieki nad pacjentem
oraz zwiększyć skuteczność diagnostyki i efektywność terapii.

ZALETY ZDALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Dla placówki medycznej

Dla pacjenta

Indywidualne opracowywanie
modeli leczenia skorelowane
z bieżącą oceną stanu zdrowia

Poprawa jakości życia seniora

Wzrost efektywności profilaktyki,
diagnostyki i terapii

Wzrost poczucia bezpieczeństwa
poprzez łatwy i szybki kontakt
z personelem medycznym

Redukcja liczby wizyt w poradni
dzięki realizacji leczenia zdalnego

Skrócenie czasu reakcji
na zagrożenia życia i zdrowia

Redukcja kosztów opieki medycznej
nad osobą starszą

Poprawa skuteczności terapii
skorelowanej z czasem jej trwania

Zwiększenie współczynnika
stosowania się do zaleceń lekarskich

Możliwość monitorowania
parametrów życiowych w domu

Wzrost renomy oraz poprawa
wizerunku placówki medycznej

Przypominanie o konieczności
zażycia lekarstw i wykonania
zleconego pomiaru

BENEFICJENCI
Zdalna Opieka Senioralna znajduje szerokie zastosowanie w opiece zdrowotnej. Rozwiązanie sprawdza się
zarówno w placówkach medycznych, domach opieki, ośrodkach pomocy społecznej, jak i centrach aktywizacji dziennej osób starszych.

Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki Senioralnej następuje zgodnie
z zaleceniami lekarza prowadzącego, który ustala zindywidualizowane
parametry dotyczące:
nn

nn

Doboru urządzeń pomiarowych
odpowiednio do sytuacji zdrowotnej
danego pacjenta
Zaleceń pomiarowych - w tym
częstotliwości wykonywania badań

nn

Zaleceń dietetycznych

nn

Podaży płynów

nn

Aktywności fizycznej

nn

Farmakoterapii

MODELE WSPÓŁPRACY
Model wdrożenia Zdalnej Opieki Senioralnej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb
i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych
wariantów:

MODEL
SPRZEDAŻOWY

MODEL
DZIERŻAWY

MODEL
USŁUGOWY

Sprzedaż gotowych rozwiązań
do pełnego monitorowania
pacjentów (aparaty i aplikacje)

Dzierżawa gotowych rozwiązań
do pełnego monitorowania
pacjentów (aparaty)
oraz świadczenie usług zdalnego
monitorowania pacjentów
i opisów badań przez personel
Centrum Zdalnej Opieki
Medycznej

Świadczenie usług monitorowania
i zdalnego opisywania badań
przez personel Centrum
Zdalnej Opieki Medycznej

Kontrahent w każdym wariancie może samodzielnie monitorować swoich pacjentów lub też
przekazać ich bezpośrednio pod nadzór specjalistów z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej,
działającego w Centrum Medycznym iMed24, w Krakowie.

Wykorzystanie urządzenia Comarch HMA pozwala na prowadzenie zdalnej
profilaktyki i diagnostyki w najczęstszych problemach zdrowotnych osób
starszych, takich jak:
Choroby kardiologiczne, w tym
nadciśnienie tętnicze, niewydolność
krążenia, choroba niedokrwienna
serca, arytmie

nn

Cukrzyca i choroby tarczycy

nn

Choroby nerek

nn

Depresja

nn

Omdlenia

nn

nn

Choroby układu oddechowego

Zaburzenia funkcji poznawczych
o różnej etiologii i nasileniu

nn

Bóle przewlekłe

nn

Zaburzenia zachowania

nn

Zaburzenia motoryki, równowagi
i upadki

nn

Pogorszenie wzroku, niedosłuch

nn

Błędy jatrogenne

nn

PLATFORMA COMARCH E-CARE
Usługi Zdalnej Opieki Senioralnej mogą być świadczone dzięki Platformie Comarch e-Care, która pozwala
na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjenta w sposób zdalny. Platforma umożliwia odbieranie i przetwarzanie danych medycznych z urządzeń pomiarowych, kontrolujących określone parametry życiowe i stan
pacjenta. Wspiera również personel medyczny w realizacji ustalonych schematów postępowania.

ELEMENTY SKŁADOWE PLATFORMY
COMARCH E-CARE
APARAT TELEMEDYCZNY COMARCH HMA
Aparat zbiera bezprzewodowo dane z urządzeń peryferyjnych i transmituje je do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.
Comarch HMA (Home Medical Assistant) to uniwersalne rozwiązanie współpracujące z szeroką gamą urządzeń pomiarowych, dostarczanych również przez firmy zewnętrzne.
Aparat może pełnić funkcję domowej stacji pomiarowej,
lub – dzięki funkcjonalności telekonferencji czy komunikatora
głosowego lub tekstowego - stanowić najszybszą formę kontaktu pacjenta z lekarzem.

Przykładowe urządzenia współpracujące z aparatem Comarch HMA:
nn

Termometr

nn

Pulsoksymetr

nn

Glukometr

nn

Ciśnieniomierz

nn

Pikflometr

nn

Inna zaawansowana

nn

Waga

nn

Spirometr

aparatura, np.: respirator

Parametry techniczne Comarch HMA
PARAMETRY

WARTOŚĆ

Zasilanie

18 V; 3,33 A

Wymiary bez anteny

92 x 240 x 185 mm

Waga

1500 +/- 10 g

Czas pracy urządzenia zasilanego z wewnętrznego
akumulatora po odłączeniu zasilania sieciowego

30 min przy temperaturze 20oC i wilgotnośći względnej
85%

Warunki pracy

10-40oC, 15-93% RH, 700-1060 hPa

Warunki przechowywania

-20-30oC, 15-93% RH, 700-1060 hPa

Obsługiwane interfejsy

Ethernet, USB

Obsługiwane interfejsy radiowe

GSM, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

COMARCH mHMA

COMARCH SMA

Aplikacja mobilna, która łączy wybrane sensory

Aplikacja mobilna przeznaczona na dedykowany

medyczne bezpośrednio ze smartfonem (Android).

tablet z systemem Android. Rozwiązanie przezna-

Rozwiązanie to jest dedykowane indywidualnym

czone dla odbiorców indywidualnych, w szczegól-

odbiorcom.

ności w wieku senioralnym.

(mobile Home Medical Assistant)

(Senior Medical Assistant)

W obu przypadkach komunikacja z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej odbywa się bezpośrednio za pomocą
urządzeń mobilnych. Aplikacje pozwalają na wykonywanie badań za pomocą urządzeń pomiarowych,
a następnie retransmisję danych do Platformy Comarch e-Care.

BRANSOLETKA ŻYCIA

COMARCH E-CARE

Zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjentów

Aplikacja z interfejsem web.

oraz zapewnia im większą samodzielność.

Umożliwia podłączenie aparatury telemedycznej,

Wyposażona jest w alarmowy przycisk wzywa-

odbieranie i zarządzanie danymi, graficzną wizu-

nia pomocy, który pozwala pacjentowi połączyć

alizację danych zgodną ze standardami medycz-

się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Czujnik

nymi, integrację z systemami klasy HIS, geogra-

umieszczony w Bransoletce wykrywa upadek

ficzną lokalizację pacjentów, zarządzanie pracą

i automatycznie informuje Centrum. Dzięki wbu-

i procedurami postępowania personelu interwen-

dowanej Karcie Życia personel medyczny może

cyjnego, kontakt z pacjentami za pomocą kanałów

odczytać na tablecie lub smartfonie aktualne dane

audio i wideo oraz realizację konsultacji lekarskich.

ratunkowe pacjenta: dane osobowe, wiek, grupę
krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki oraz dane kontaktowe najbliższych osób.

CENTRUM ZDALNEJ OPIEKI
MEDYCZNEJ
Kluczowym elementem systemu opieki Comarch e-Care jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie
personel medyczny całodobowo czuwa nad stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem pacjentów.
Specjaliści Centrum na bieżąco analizują otrzymane dane i w razie przekroczenia progów detekcji
koordynują dalsze działania.

Skupia

wykwalifikowany

personel

medyczny:

Interweniuje w przypadkach wykrytych automa-

ratowników medycznych, lekarzy różnych specja-

tycznie anomalii sparametryzowanych indywidu-

lizacji, pielęgniarki, dietetyków, psychologów, tera-

alnie dla każdego pacjenta (przekroczone normy

peutów zajęciowych i rehabilitantów

i wartości progowe), jak również na każde żądanie
pacjenta (np. użycie Bransoletki Życia)

Monitoruje stan zdrowia pacjentów całodobowo,

Wykorzystuje medyczne schematy postępowania

również w dni świąteczne

(procedury), dzięki którym możliwa jest szybsza
i bardziej celowa interwencja

Zdalna

Opieka

Senioralna

stanowi

nowatorskie

rozwiązanie,

wspierające postępowanie z pacjentami starszymi, przebywającymi zarówno w naturalnym środowisku domowym, jak i w różnych
placówkach zinstytucjonalizowanych. Teleopieka medyczna daje
możliwość monitorowania stanu zdrowa seniora na odległość
oraz szybkiego, zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego
między pacjentem a zespołem specjalistów. Tym samym daje szansę
na wypracowanie zindywidualizowanych metod opieki nad osobami
w wieku podeszłym. Świadczenie usług w ramach Zdalnej Opieki
Senioralnej to przykład kompleksowego podejścia do tematu opieki
i pielęgnacji osób starszych.
lek. med. Iwona Kurowska,
geriatra, specjalista medycyny rodzinnej
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