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TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK AZ IDŐSÖDÉS 

PROBLÉMÁJÁNAK KEZELÉSÉRE 

JÓLÉT TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK – ÁTTEKINTÉS 
 

A lecke célja, hogy bemutassa azokat a leggyakrabban alkalmazott technológiai megoldásokat, melyek az infó-

kommunikáció rohamos fejlődésével, illetve az különféle berendezések (pl. okostelefonok, tabletek, 

szenzorok, egyéb „kütyük”) mind szélesebb térnyerésével lehetővé teszik a felhasználók számára – legyen szó 

akár ellátásra szoruló idős emberről, vagy ellátást nyújtó szociális szakemberről – , hogy hatékonyabban , 

kényelmesebb módon, gyorsabban, nagyobb biztonságban, magasabb színvonalon végezhessék a napi 

rutinjukat. A leckében elsősorban skandináv példákon keresztül mutatjuk be a technológiák gyakorlatban való 

alkalmazását. 

BEVEZETÉS 

Az ún. idősödési hullám kettős demográfiai kihívás elé állítja elősorban a fejlett országokat, mégpedig oly 

módon, hogy az egyre idősödő, idővel szociális és egészségügyi ellátásra szoruló lakosság arányának 

növekedésével egyidejűleg csökken azon fiatalok száma, akik ezt a területet választják hivatásuknak. A 

szolgáltatások jelenlegi színvonalon tartásával, amelynek pillanatnyilag még nem képezi részét az új 

technológiák napi gyakorlatba való átültetése, egészen egyszerűen túl kevés emberre fog hárulni túl sok idős 

ellátása. Ennek következtében pedig nemcsak az ellátás színvonala indulhat romlásnak, hanem komoly, akár 

az egész ellátó rendszer fennmaradását fenyegető problémák is felléphetnek. 

HOGYAN LÁTJÁK MINDEZT SKANDINÁVIÁBAN? 

A skandináv térségben 2035 környékén fog az első komoly „kor-hullám” fog tetőzni, amikorra a mai számuknál 

kétszer több 80 év feletti lakossal számolnak a szakértők. Jóllehet közöttük sokan lesznek olyanok, akik 

megőrzik az egészségüket, de ez a körülmény továbbra sem változtat azon a tényen, hogy két évtizeden belül 

lényegileg sokkal több idősről kell majd az ellátórendszereknek gondoskodnia, mint manapság. Mindemellett 

pedig, az évről-évre tartósan alacsony születési arány azt vetíti előre, hogy hasonló mértékű növekedésre nem 

lehet számítani az ellátórendszerek személyi kapacitása terén. Egyszerűen kevesebben lesznek azok, akik 

gondoskodni fognak az idősekről. Mindennek a tetejében az is bizonyosnak tűnik, hogy a mai hatvanas 

korosztály már sokkal magasabb elvárásokat támaszt életminőség és a szolgáltatások színvonala terén, mint 

az a generáció, akikről jelenleg gondoskodik a rendszer. Ennek értelmében ez a következő idős generáció már 

sokkal nagyobb százalékban fogja az ellátás helyszíne szempontjából prioritásként kezelni a saját otthonát egy 

bármilyen idősek otthonával szemben.  

MILYEN LÉPÉSEKKEL LEHET SEGÍTENI AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG FENNTARTÁSÁT? 

A következőkben bemutatjuk, hogy milyen intézkedésekkel lehetséges az ellátásbiztonság fenntartása a 

lecsökkent személyi állomány és az ellátottak megnövekedett létszáma ellenére is. Az intézkedési példák 
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ugyan elsősorban a skandináv országokra fókuszálnak, de hasznosak lehetnek más országok számára is, ahol 

hasonló demográfiai problémákkal küzdenek. 

1. A skandináv országoknak (és úgy általában a nyugati világ országainak) az ún. jóléti technológiák bevezetését 

jól definiált nemzeti stratégiák mentén célszerű megvalósítaniuk, ha meg akarnak birkózni a már vázolt 

kihívásokkal. Amennyiben ez nem történik meg, és nem fogalmazódnak meg pontos célok és ütemtervek, úgy 

az egész átállás bizonytalanná válik. Ha a kulcs intézmények (állami, önkormányzati szervek) nem veszik 

kezükbe az irányítást, akkor piaci alapon mások fogják ezt megtenni helyettük. Ez pedig komoly 

egyenlőtlenségekhez vezethet a lakosságon belül, a társadalom szétszakadhat a mentén, hogy ki engedheti 

meg magának, hogy igénybe vegye ezeket a modern szolgáltatásokat és ki az, aki rá lesz utalva az állami ellátás 

alacsony(abb) színvonalára. A jóléti technológiák alkalmazása, illetve figyelmen kívül hagyása önmagában 

dönthet arról, hogy a jövőben mennyire lesz jóléti társadalomnak tekinthető az adott ország. Mindemellett 

ezekben a technológiákban és fejlesztésükben komoly ipari potenciál is rejlik. 

2. Az egymástól való tanulás kiemelkedő fontosságú tényező ebben a folyamatban, és ezt elősegítendő a 

skandináv országok - ahol a társadalomnak a különféle technológiai megoldásokhoz fűződő viszonya fejlettebb 

az átlagnál, illetve az ezek finanszírozásához szükséges anyagi források egyaránt rendelkezésre állnak - 

kooperációs zónát kívánnak egymással kialakítani, hogy modellezzék az átmenet egyes forgatókönyveit. Az 

ezen a téren a jelenleg tapasztaltnál szorosabb együttműködéssel a felhalmozódott tudásanyagban és 

szakmai kompetenciákban rejlő potenciál segítségével jobban kihasználhatók lennének azok az előnyök, 

amelyek már manapság is már rendelkezésre állnak a technológiai eszközöknek köszönhetően. Tudás és 

tapasztalatcserével, közös innovációs gyakorlatokkal és standardizálással jelentékeny módon lehetne az 

együttműködési szándékot támogatni. 

3. Önkormányzatoknak, helyi szervezeteknek nyújtott állami támogatással fejleszthető a releváns helyi 

infrastruktúra, valamint különféle projektek és kísérleti kezdeményezések is forrásokhoz jutnának.  

Dániában például a közszféra az amelyik azzal, hogy megköveteli a jóléti technológiák jelenlétét egyúttal 

hajtóerőként is funkcionál a kapcsolódó tevékenységek számára országos szinten. Ennek jó példája a dán 

kormány által létrehozott állami Közjólét Technológiai Alapítvány (Danish PWT Foundation), amely 3 milliárd 

dán korona felett diszponál és amelynek a legfőbb célja, hogy előbb letesztelje majd bevezesse a különféle 

technológiai megoldásokat a közszférába a hatékonyság növelése érdekében. Ez például egy olyan követendő 

példa, amely más országokban is megvalósítható lenne. A hasonló állami forrásokat is a nemzeti stratégában 

foglalt törekvések támogatására kell fordítani. Ezen felül kulcsfontosságú az idevonatkozó projektek és azok 

eredményeinek teljeskörű és pontos dokumentálása, hogy az összegyűjtött tapasztalat ne vesszen el a 

projektek zárását követően. 

4. A megfelelő technológiai megoldások alkalmazásával lehetséges, hogy pl. a krónikus betegségekben 

szenvedők a saját kezükbe vegyék az egészségüket (természetesen valamennyi orvosi felügyelet mellett), 

amelynek következtében nemcsak az ő életminőségük javul majd, hanem egyúttal az ellátásuk költségei is 

csökkenhetnek. A jóléti technológiák lehetővé teszik a saját otthonukban élő felhasználók számára, hogy 

hatékonyabban és önállóan ellássák egészségügyi szükségleteiket, és ezáltal felelőséget vállaljanak a saját 

egészségükért. Ennek eredményeképp a csökkenhet azoknak a száma, akiket kórházban ápolnak a 

későbbiekben. Egyes vélemények szerint a technológiai megoldások elterjedésével a legdrágább ellátási 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/workshop/borner_d3.pdf
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forma, vagyis a fenntartott kórházi ágyak száma akár a felére is csökkenhet, mert egyszerűen nem lesz rájuk 

szükség olyan mértékben, mint manapság.  

5. A mozgáskorlátozottak, egyéb fogyatékossággal élők számára a technológiák alkalmazása egyet jelent a 

teljesebb élettel is. Fontos, hogy mielőtt egy technológiai megoldást szélesebb körben bevezetnének, vagy 

elterjesztetnének, legyen egyeztetés a leendő felhasználói csoportokkal. Sok fogyatékkal élő számára egy-egy 

új technológia egy újabb lépést jelent egy függetlenebb és kevésbé korlátozott élet felé. Például azok számára, 

akik kognitív problémákkal élnek (pl. demencia) az okostelefonok GPS és adattároló funkciói nagyobb 

biztonságot jelentenek, amelyek segítségével képesek új ismereteket elsajátítani és végsősoron akár dolgozni 

is.  

6. Előfordulhat, hogy az érvényben lévő szabályok egy részét, illetve egyes, a munkavégzéshez kapcsolódó 

rutinokat meg kell változtatni, hogy a bevezetésre kerülő technológiai megoldások hatásai maximálisan 

érvényesülhessenek. Ehhez elengedhetetlen a kollégákkal, munkatársakkal és a személyzettel való előzetes 

konzultáció. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a jóléti technológiák csupán csak kifinomult eszközök a 

kezünkben, amelyek segítségével a kívánt eredményeket elérhetjük, azonban számos körülményt figyelembe 

kell venni és meg kell előzetesen vizsgálni annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet lehessen kihozni az adott 

megoldásból. Anélkül, hogy hajlandóak lennénk változtatni jelenlegi, meglévő szokásainkon és berögzült 

viselkedési mintáinkon, sajnos nem lehetséges az egyes megoldásokban rejlő lehetőségek tökéletes és 

maradéktalan kiaknázása. A felhasználóknak maradéktalanul tisztában kell lenniük az adott technológiai 

megoldás értékével és azzal, hogy az mennyiben és milyen módon fogja a felhasználók életét megkönnyíteni, 

munkavégzésük hatékonyságát növelni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges szaktudás, releváns kompetenciák 

és nem utolsó sorban nyitottság és motiváció az új dolgok elsajátítása irányában. Az ellátószemélyzet fel kell, 

hogy legyen készítve erre a váltásra mind szervezeti szinten, mind pedig a technológia szakszerű 

üzemeltetésének szintjén. Bizonytalanság és elutasító hozzáállás mellett komoly nehézségekbe ütközhet az 

adott technológia képességeinek maximális kihasználása.  

7. A jóléti technológiákhoz kapcsolódó, és az általuk felmerülő különféle etikai problémákra nyitottnak kell 

lenni, és úgy kell módosítani a vonatkozó szabályozásokat, hogy az elősegítse az új lehetőségek mind 

felhasználóbarátabb bevezetését. A GPS alapú nyomonkövetés révén például demens idősek számára válhat 

ismét elérhetővé nemcsak a szabadban való kevésbé korlátozott mozgás és ezáltal a nagyobb szabadság 

öröme, hanem a betegséghez kapcsolódó számos egyéb félelemtől és aggodalomtól is megszabadulhatnak. 

Ugyanakkor a személykövetésre is alkalmas GPS alapú berendezések használata számos országban illegálisnak 

minősül. Ennek az ellentmondásnak a feloldásához javasolható a dán példa követése, ahol a vonatkozó 

szabályozást úgy bővítették és egészítették ki, hogy most már mód van rá, hogy azon demenciával 

diagnosztizált betegeket, akik korábban már tévedtek el vagy kóboroltak messzebbre, lehetőség van ily módon 

nyomon követni és az aktuális tartózkodási helyükről ily módon információt szerezni.  

MIT ÉRTÜNK JÓLÉTI TECHNOLÓGIA FOGALMA ALATT? 

A „jóléti technológia” kifejezést leginkább a skandináv országokban használják. Nem meglepő módon a jólét 

és technológia szavak összekapcsolása az olyan jóléti társadalmakban eredményez értelmezhető 

végeredményt, mint amilyen a dán, a norvég és a svéd. 
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Nagy általánosságban minden olyan technológiai megoldás jóléti technológiaként értelmezhető, amelynek 

segítségével a jóléti társadalomban nyújtott szolgáltatások színvonalát lehet növelni, illetve azok 

hatékonyságát fejleszteni.  

Mostanra számos definíció és leírás született arról, hogy mit is lehet jóléti technológiának tekinteni, és ezzel 

együtt még mindig nincs olyan közös nevező, általánosan elfogadott meghatározás, amely pontosan leírná, 

hogy mit is takar tulajdonképpen ez a kifejezés. A Segítő Technológiák Dániai Központja (Danish Centre for 

Assistive Technology) által korábban felvázolt következő fogalommeghatározt fogjuk most kiindulási pontnak 

tekinteni. Eszerint „jóléti technológia” az összefogaló neve minden olyan technológiai megoldásnak, amely a 

jóléti szolgáltatások színvonalát hivatott fentartani vagy éppen növelni. A skandináv államokban az állam egy 

sor jóléti szolgáltatást biztosít azon állampolgárai számára, akiknek valamilyen egyedi egészségügyi 

szükséglete van, például otthoni gondozás, házi segítségnyújtás, rehabilitáció, gyógytorna, oktatás, védett 

munkahelyek stb. A „jóléti technológia” azokat a technológiai megoldásokat tömöríti, amelyek ezeknek a 

szolgáltatásoknak részét képezik. Ennek értelmében ez a meghatározás nem szektor specifikus, hanem szinte 

minden területet magában foglal, beleértve az egészségügyet, a szociális ellátást, oktatást, képzést és 

munkavállalást egyaránt. 

A jóléti technológiák tehát olyan technológiai megoldásokat foglalnak magukban, amelyeket a különleges 

ellátást igénylő állampolgárok vesznek igénybe elsősorban, és amelyek részben vagy egészben kompenzálják 

az egyén különféle fogyatékosságát. Ezek a megoldások ugyanakkor annak a szakember állománynak a 

munkáját is megkönnyítik és teszik hatékonyabbá, akik ezeket a jóléti szolgáltatásokat biztosítják a szociális 

háló részeként. Ezeknek a technológiáknak számos megnyilvánulási formája lehet, kezdve a célzott segítséget 

biztosító készülékektől, pl. a lakás akadálymentessé tételéhez, átalakításához szükséges berendezési 

tárgyakon át, oktatási felszerelésekig bármi, amelyek közös jellemzője, hogy egyaránt bírnak egyéni és 

társadalmi vonatkozással is. 

A kórházak által alkalmazott technológiai megoldások tekintetében kicsit különbözik ez az általános 

meghatározás: Nem volna sem lehetséges sem célszerű olyan pontos definíció megalkotása, amellyel 

kategorikusan elkülöníthető volna egy adott megoldásnak a kizárólagos kórházi alkalmazhatósága, szemben a 

már tárgyalt jóléti technológia általánosabb megfogalmazásával. Ez mindenekelőtt azon múlik, hogy ki felel a 

kezelésért. Ha például az adott megoldás részét képezi a kórházi ellátásnak és orvosi felügyelet mellett történik 

az alkalmazása akkor teljes joggal tekinthető orvostechnológiai vagy telegyógyászati technológiának. Ha 

ugyanezt az eljárást a helyi önkormányzat, esetleg egy releváns foglalkozási csoport, netán maga az 

állampolgár kezdeményezi akkor ugyanarra a tételre egyből jóléti technológiaként fognak hivatkozni.  

A tananyagunkban tárgyalt technológiai megoldásoknak közös jellemzője, hogy mindegyik esetben igen magas 

a felhasználó közvetlen bevonódása a folyamatba. Bármilyen tetszőleges technológiai megoldás hosszútávú 

sikeres alkalmazhatóságának elengedhetetlen feltétele az, hogy a felhasználó képes legyen önállóan kezelni 

az adott dolgot, és egyúttal a mindennapi életében is kell hogy érezze az adott dolog hasznosságát, hogy ezzel 

könnyebb neki. Ez a kitétel természetesen érvényes akkor is, ha az adott készüléket, megoldást az ápoló 

személyzet vagy a családtagok használják.  
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MILYEN PROBLÉMÁKAT SEGÍTHETNEK MEGOLDANI A JÓLÉTI TECHNOLÓGIÁK? 

A jóléti technológiák segítségével magasabb színvonalú és hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthat az állam az 

állampolgárai számára. Ezek alkalmazásával számos területeken lehet eredményeket elérni. 

• Lehet enyhíteni a fogyatékoságokból származó hátrányokat, és segíteni a fogyatékossággal élők egyéni 

függetlenségének növelését. 

• Lehet segíteni a krónikus betegségekben szenvedőknek, hogy méltóságteljesebben és hosszabb ideig 

éljenek a saját otthonukban. 

• Lehet segíteni a lakosságot, hogy egészségesebben és jobb életminőségben éljen.  

• Lehetővé teszi az ellátó személyzet, illetve a családtagok számára, hogy jobb minőségű és 

hatékonyabb segítséget nyújtsanak az rászoruló számára. 

• Fokozható a lakosság és az ápolószemélyzet biztonsága.  

• Automatizálás révén kiváltja, helyettesíti azokat a feladatokat, amelyek eddig sok kézi munkával jártak.  

• Csökkenti a munkavégzésből fakadó sérülések veszélyét az ápolószemélyzet és az ápolást végző 

családtagok körében. 

• Segít az ápolással kapcsolatos tapasztalatok hatékony és gyors megszerzésében. 

 
MIÉRT ÉRDEMES A JÓLÉTI TECHNOLÓGIÁBA BEFEKTETNI? 

Jóllehet már eddig is számos okot említettünk, hogy miért is lehet érdemes a jóléti technológiákba fektetni, 

de a legfontosabbakról még talán nem esett szó. Ezek a megoldások lehetővé teszik olyan tevékenységek 

elvégzését egyesek számára, amelyekhez korábban segítséget kellet kérniük. Ezek segítségével 

hatékonyabban lehet kihasználni a rendelkezésre álló személyi kapacitásokat, hiszen ezek az eszközök 

komolyan tehermentesítik az ápolószemélyzetet a különféle megterhelő munkák tekintetében. Segítenek a 

krónikus betegségek és az idős korral együtt járó egyéb panaszok hatásainak megelőzésében, illetve azok 

csökkentésében.  

AZ IDŐSEKET SEGÍTŐ TECHNOLÓGIÁK/ESZKÖZÖK TEMATIKUS CSOPORTOSÍTÁSA 

Az időseket segítő technológiákat az IKT-alkalmazások egészségügyben betöltött szerepe, helye, a vele 

támogatott tevékenységek szerint lehet leginkább csoportosítani. 

Az eEgészség (eHealth): infokommunikációs, magyarul „okos” eszközök felhasználásával nyújtott, egészséggel 

kapcsolatos szolgáltatások és rendszereket takar, amelybe számos alrendszer sorolható. 

Az eEgészségügy (eHealthcare): az egészségügyi intézményrendszer működését, fenntartását segítő 

infokommunikációs rendszer, illetve -szolgáltatás.  

A Távgyógyászat (Telemedicine; telemedicina): olyan gyógyászati – diagnosztikai vagy terápiás – eljárás, 

amelynél az egészségügyi szakszemélyzet IKT-eszközök révén távkapcsolatban van a pácienssel vagy 

egymással. 
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A Távápolás (Telenursing): olyan (szak)ápolási tevékenység, amelynél az egészségügyi szakszemélyzet IKT-

eszközök révén távkapcsolatban van a pácienssel, méri vitális paramétereit, felügyeli életfunkcióit. 

A Távgondozás (Telecare): olyan gondozási, ellátási tevékenység, amelynél a gondozást, ellátást nyújtó 

személy IKT-eszközök révén távkapcsolatban van a pácienssel, felügyeli egészségi állapotát, tájékozódik 

állapota és igényei felől. 

Az Életvitel segítése (Assisted Living): IKT-eszközök alkalmazása egyrészt idősebbek és más rászorultak (pl. 

fogyatékossággal élők) segítésére napi teendőik elvégzésében, önálló életvitelük lehetővé tétele, 

életminőségük javítása, biztonságuk erősítése érdekében, másrészt mindenki számára egészségének 

megőrzése és fejlesztése céljából. 

Az egyes alrendszereken belül azután tovább lehet csoportosítani a megoldásokat a nyújtott szolgáltatás vagy 

éppen- mint esetünkben - az igénybevevő igényei alapján. Tekintsük át röviden az igénybevevő igényei alapján 

képzett csoportokat egy-egy példával szemléltetve! 
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PÉLDÁK A JÓLÉTI TECHNOLÓGIÁKRA 

Technológiai megoldások a mozgáskorlátozottság segítésére 

Ide tartoznak például az állítható magasságú szaniterek, vagy mosó-szárító funkcióval ellátott WC-csészék. 

  

forrás:  ÆldreForum, 2010 

A képen látható WC ülőke gombnyomásra emelkedik és süllyed, biztonságosabbá és kényelmesebbé téve az 

illemhely használatát azok számára, akiknek gyenge fizikumukból adódóan vagy valamilyen betegség 

következtében ez az egyszerű mozdulat is komoly kihívást jelent.  

A távirányítású bidével kombinált WC csésze szintén a mozgásukban korlátozott idős emberek számára 

jelenthet méltóságteljesebb és önálóbb életvitelt. 
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A részleges exoszkeletonok biztonságosabbá teszik a mozgást azáltal, hogy 

például a gyenge lábról vagy csípőről átveszik a terhelés egy részét, így nem 

okoz akkora problémát a székre való leülés, az onnan való felállás vagy akár 

a lépcsőzés illetve a hosszabb séták sem.  

 

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

Technológiai megoldások a mentális egészség és jólét fenntartásához 

Ide tartozik az otthoni rehabilitáció és gyógytorna játékprogramok és konzolok segítségével. 

A képen példaként a MemoPlanner szerepel, amely segíti az emlékezetet 

frissen tartani, így ezáltal növeli az objektív és szubjektív önállóság érzetet 

egyaránt.  

 

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

Technológiai megoldások a társas kapcsolattartás támogatásához 

Online oldalak, információ bázisok, ahova a legkülönfélébb információért 

lehet fordulni, időpontot lehet egyeztetni, foglalni, kapcsolatot tartani. 

A képen látható robotot ausztrál kutatók fejlesztették ki elősorban 

demenciában szenvedő idősek számára, akik a beépített kamera 

segítségével könnyedén tudnak videobeszélgetést folytatni a szeretteikkel. 

 

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

Technológiai megoldások a táplálás segítéséhez 

Ide tartozhatnak a gyógyszer szedésére emlékeztető és gyógyszer adagoló berendezések, amely akár az ápolót 

is képes figyelmeztetni, riasztani.  

 

  

https://kiwigrannz.wordpress.com/tag/giraffe-robot/
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Technológiai megoldások az otthoni és személyes tevékenységek segítéséhez  

Okos otthon, amely tele van automata megoldásokkal és ahol az 

életkörnyezet minden aspektusát kontrolállni lehet.  

 

Az okos otthonokban található megoldások egyik leginkább alap 

szolgáltatásként távírányítással vezérelhető az ablakok nyitása, a függönyök 

mozgatása, világítás működtetése illetve a fűtés/hűtés vezérlése. Minél 

okosabb egy otthon annál több funkcióját lehet távirányítóval kezelni. 

 

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

A nagy hatékonységgal dolgozó vasaló robotok rengeteg időt és fáradságot 

spórolnak meg mondjuk egy idősek otthonában dolgozó ápoló számára. 

Ezzel nem csak több ideje marad egyéb felaadtai ellátására, de a fizikai 

igénybevétel csökkenésének köszönhetően az általános egészségi állapota 

is javulhat (nincs például hátfájás).  

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

Az önjáró porszívók és egyéb takarító robotok szintén sok különösebb 

képesítést nem igénylő háztartási feladatot vesznek át a személyzettől, 

aminek következtében több idejük marad a szakmájuk gyakorlására.  

 

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

Technológiai megoldások az általános felügyelet biztosításához 

Ide tartozik például az a hordozható terminál, amin az ápolók követhetik az egyén ápolási történetét, a felírt 

gyógyszereket, különféle kimutatásokat és instrukciókat. 

 

Technológiai megoldások az egészségügyi ellátás és monitoring támogatásához 

Ide tartoznak például a krónikus ápoló rendszerek – olyan berendezések, amelyek olyanok számára segítenek 

az otthoni életvitel fenntartásában, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.  

https://motherboard.vice.com/en_us/article/robots-can-now-flawlessly-iron-clothes-ai-artificial-intelligence-baxter
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Technológiai megoldások a biztonság támogatásához 

Ide sorolhatók például a  GPS alapú személyes segélyhívók általában a 

demenciában szenvedő egyének részére, akik ráadásul képesek elkóborolni 

is, vagy a képen látható, a házi gondozáshoz kapcsolódó és okostelefonon 

keresztül elérhető digitális kulcs rendszer  

 

Az elektromos zárral rendelkező „okos” ajtók segítségével megelőzhetők a 

kulcs elvesztéséből származó kellemetlenségek, valamint általuk lehetőség 

nyílik, hogy az ápoló a saját „kulcsával” bejusson az ápolt otthonába anélkül, 

hogy szüksége volna arra h az idős ember beengedje, vagy akkor is ha valami 

miatt, például baleset nem áll módjában fogadni az ápolót.  

forrás:  ÆldreForum, 2010 

 

A következő leckékben nézzük meg részletesen ezeket a kategóriákat és a fellelhető technológiai 

megoldásokat. 
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