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Időskorúak szociális ellátása 

Okos eszközök alkalmazásának lehetőségei



Az Újbudai Szociális Szolgálat tevékenységi köre

Szociális alapellátások

Idősek számára

• étkeztetés

• házi segítségnyújtás

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

• idősek és demens személyek nappali ellátása

Fogyatékos személyek számára

• támogató szolgáltatás

• fogyatékos személyek nappali ellátása

Pszichiátriai betegek számára

• pszichiátriai betegek nappali ellátása

Egészségügyi szolgáltatás

• otthoni szakápolás (OEP)

Önként vállalt feladatok

• Szenior önkéntes csoport

• Call center

• Pályázati programok

Egy éven belül 2500-2800 főt ér el a szolgálat  a szolgáltatásaival



I-Care-Smart Projekt

Cél, hogy az idősügyet támogató SMART megoldások innovációs folyamatának

minden egyes szakaszában megjelenhessenek az érdekelt szereplők (közös

értékalkotás, „négyes hélix”) és az érdekelt szereplők közötti tartós együttműködés

alakuljon ki (living lab koncepció alkalmazása).

Az Újbudai Szociális Szolgálat feladatai:

• Igényfelmérés

• Idős korúak tesztközösségének kialakítása

• Tesztelés szervezése, dokumentálása

• Kapcsolattartás a partnerekkel, visszajelzés



I-Care-Smart Projekt

Előnyök a tesztközösség kialakítására és a teszteléshez

• Integráltan működő szociális intézmény, széles körű szolgáltatások idősek számára →

célcsoport elérése

• Szervezési potenciál

• Helyszínek biztosítása

• Szakmai kísérés lehetősége

• Intra- és interprofesszionális kapcsolatrendszer

• Tapasztalatok gyűjtése és rögzítése, visszajelzés, literáció szervezése, megalapozása

• Az idős korcsoport ismerete, támogató, bátorító környezet



Projektek - biztonság

CleverGuard – monitoring megoldás

Villanyórához kapcsolódó készülék, amely

energiafelhasználási adatokat továbbít. A

központ elemzi a felhasználási mintázatot

és a változásait.

Következtetések: viselkedési mintázat

változása.

Célcsoport: enyhe mentális hanyatlással

küzdők

Tesztelés: koncepció, érthetőség



Projektek - biztonság

ForeStream – önálló életvitelt támogató távfelügyeleti rendszer

A rendszer intelligens kamerarendszert alkalmaz, amely képes:

• hosszabb távon a viselkedési mintázat változásának jelzésére,

• rövid távon az esésjelzésre, arcfelismerésre

Célcsoport: enyhe mentális hanyatlással küzdők

Tesztelés: koncepció, etikai kérdések



Projektek - biztonság
Moniphone és SOS Pager – intelligens 

távfelügyeleti rendszer

Hagyományos megjelenésű, de csúcstechnológiával

ellátott készülékek. Jellemzői:

• folyamatos online kapcsolat

• távfelügyelet, esésjelzés, riasztásküldés, geo-

kerítés

• orvosi eszközök csatlakoztatási lehetősége

Célcsoport: idősek

Tesztelés: eszköz tesztelése a jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás területén



Projektek - biztonság

CovCap – időseket támogató felhő alapú megoldás

Felhő alapú szolgáltatás, amely összeköti az időseket az önkéntesek hálózatával. A rendszer

figyelembe veszi az idős és az önkéntesek lokációját → a leggyorsabb szükségletkielégítés

lehetősége.

Célcsoport: idősek

Tesztelés: applikáció és eszköz tesztelése szenior önkéntesek bevonásával



Projektek – mentális állapot 

MentalWellness – kognitív játékok

Számítógépes játékok, amelyek hozzájárulhatnak a

kognitív és kisebb mértékben a motoros képességek

fenntartásához. További lehetőségek: diagnosztika,

terápia. (Diagnosztika: több kerületben és az SE-n)

Célcsoport: idősek

Tesztelés: 7 db játék értékelése (érthetőség,

követhetőség, nehézség, szubjektív megítélés),

alkalmazása a szociális ellátás területén



Projektek – telemedicina

InCare – integrált egészségmegőrző rendszer

A rendszer integrált megoldást kínál az

egészségmegfigyelés, az otthoni biztonságérzet erősítését

célzó, a személyes napirend emlékeztetők, és gondozói

adminisztráció támogatásának eszközeivel.

Célcsoport: idősek

Tesztelés: telemedicinális rendszer egyes egységeinek

fizikai tesztelése (egyensúlyt mérő eszköz,

vérnyomásmérő), az eszköz szociális ellátórendszer

tevékenységi körébe illesztése



Projektek – telemedicina

Medistance – telemedicinális rendszer

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a használó

élettani paramétereit közös platformon gyűjtse, összesítse

és elemezze.

Célcsoport: idősek

Tesztelés: telemedicinális rendszer fizikai tesztelése

(vérnyomásmérő, véroxigénszint), az eszköznek a

szociális ellátórendszer tevékenységi körébe illesztése



Projektkiadvány online itt érhető el:

https://idosbarat.ujbuda.hu/eredmenyek/elkeszult-az-i-care-smart-
projekt-nemzetkozi-szintu-tesztelesi-eredmenyeit-osszefoglalo

https://idosbarat.ujbuda.hu/eredmenyek/elkeszult-az-i-care-smart-projekt-nemzetkozi-szintu-tesztelesi-eredmenyeit-osszefoglalo
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