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Opinia Wydzialu Iniynierii Biomedycznei,
dotyczqca platformy tele-opieki TELE CLJRA

Slowa klucze: stabilny, bezpieczny, ergonomiczny,

intuicyjny, przylazny

Platforma TELE CURA realizuie podstawowe za\oienia ograniczajqce eliminacjg
spoleczne senior6w mieszka jqcych samotnie.

i

wykluczenie

Narzgdzie pozwala na ograniczenie koszt6w opieki oraz umo2liwia realizaclg podstawowego
zadania, iakim iest zapewnienie ciqglego kontaktu migdzy opiekunami i pens jonariuszami.
Mo2liwe iest stworzenie r6inych modeli biznesowych obslugi senior6w poprzez (wiadczenie
dodatkowych uslug, zglaszanych przez system informatyczny, jak np. obsluga zapotrzebowania na
realizacjg uslug np. sprzEtanie, dostawa posilku, dostarczenie lek6w, transport do lekarza.
Celem nadrzgdnym wykorzystania systemu teleopieki jest wydluZenie czasu, w kt6rym seniorzy
bgdq mogli przebywai w swoich domach bez konieczno6ci umieszczenia ich w systemie opieki
calodobowej.

System teleopieki zapewnia u2ytkownikom nowoczesnq technologie, bezpieczefistwo poprzez
szyfrowanie danych, mo2liwo6d wyra2ania swojej opinii poprzez badania ankietowe, niezawodnodi,

komparybilnofd z nainowszymi rozwi4zaniami technicznymi w formie urz}dzen peryferyinych
(czulek, aparat6w pomiarowych, kamer), jak r6wnie2 prostotg uZytkowania.
W czasie proiektowania i ulepszania platformy badano doiwiadczenie u2ytkownika koricowego,
podatnoid na stosowanie nowoczesnych technologii w codziennym Zyciu. Dostosowano interfeisy
komunikacyjne do potrzeb os6b dotknigtych r6inego rodzaju schorzeniami,
z niedowidzeniem lub nieznacznym niedosluchem.
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Zastosowano znane rozwiqzania, wykorzystuj4ce przyzwyczajenia uZytkownik6w.

Platforma TELE CLJRA lest jednorodnym systemem teleinformatycznym, lqcz4cym technologie
serwerowe, rozwiqzania chmurowe oraz technologie mobilne. Wszystkie zastosowane technologie
umoiliwiaiq pelny monitoring sprawno6ci urz1dzefi, kontrolowanie jako(ci komunikacii i stanu
energetyczneSo.
System umo2liwia przeprowadzanie aktualizacii oprogramowania, bez koniecznofci podeimowania

decyzii przez uZytkownika kof cowego.
Zastosowane urzqdzenia malq naiwyzszq dostgpnq wytrzymaloSt udarowq, gwarantujqc wydfu2enie

dzialania, nawet w trudnym irodowisku.
Rozwiqzanie jest ergonomiczne dla operatora i opiekuna.

Zastosowana systemowa ochrona danych umoiliwia generowanie dedykowanych raport6w
dla oirodk6w zdrowia.
Budowa systemu umoZliwia iego ciqgly rozw6i i dolqczanie nowo powstaiqrych rozwiqzari,
obejmujqc inne gtupy docelowe, poza grupE senioralnq.

Z satysfakclq

i

dumq rekomendujemy platformg tele-opieki TELE CURA do uzyskania znaku

,Teraz Polska".
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