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TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK AZ IDŐSÖDÉS 

PROBLÉMÁJÁNAK KEZELÉSÉRE 

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK AZ OTTHONI ÉS SZEMÉLYES 

TEVÉKENYSÉGEK SEGÍTÉSÉHEZ ÉS AZ ÁLTALÁNOS FELÜGYELET 

BIZTOSÍTÁSÁHOZ 

A segítő technológiák (angolul: assisstive technologies, AT) magukban foglalnak minden olyan eszközt és 

terméket – függetlenül attól, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, módosított vagy teljesen egyedi 

igények kielégítésére készült dologról van-e szó –, amelyek célja, hogy javítsa, szinten tartsa vagy bővítse 

elsősorban a fogyatékkal élők funkcionális képességeit. Ide tartozik a kerekesszék, a járókeret, a különféle 

protézisek, a szövegolvasók, nagyító programok, nagygombos billentyűzet, navigációs segédek, 

hallókészülékek stb. Belátható, hogy időskorban számos olyan korábban kifogástalanul működő 

képességek indulnak romlásnak (látás, hallás, egyensúly stb.), aminek a következtében szükséges lehet 

néhány tétel beszerzése az iménti listáról. A hagyományos, mindenki által ismert segítő technológiák 

bemutatása értelemszerűen nem képezi ennek a leckének az anyagát. Inkább olyan technológiai 

megoldásokat érint ez a fejezet melyek az otthoni önállóság és a személyes tevékenységek elvégzésének 

képességét javítják de idehaza talán még kevésbé ismertek, azonban hasznosságukhoz kétség sem fér. 

Az otthon automatizálása olyan irányzat, amelynek a célja az, hogy az idősek és a fogyatékkal élők számára 

minél nagyobb fokú függetlenséget biztosítson, annak érdekében, hogy minél kevésbé legyenek 

kiszolgáltatva egyszerű tevékenységek miatt is külső segítségnek.  

Az otthon automatizálása igen dinamikusan fejlődő ágazat, mivel azoknak a számára nyújt elsősorban 

megoldást, akik inkább az otthonukban és nem pedig idősek vagy mozgáskorlátozottak számára 

fenntartott létesítményben szeretnék tölteni öreg napjaikat. És mivel a mai idős generáció preferenciái 

között nagy hangsúlyt kap az otthon öregedés, így ezzel az egyre növekvő igénnyel a technológiai 

szolgáltatóknak is lépést kell tartani. Ez a terület gyakorlatilag ugyanazokat az újításokat, újdonságokat 

használja, mint azok az otthoni automata technológiák, amiket általában az otthon biztonsága, az otthoni 

szórakoztatás és az energiatakarékosság biztosítása érdekében szerelnek be. Azonban ezeknek a 

rendszereknek a képességét, és az általuk kínált lehetőségeket az idősek és a fogyatékkal élők 

élethelyzetéhez és igényeihez igazítják. Ilyen lehet például a riasztórendszerekben is alkalmazott 

mozgásérzékelők használata bizonyos figyelmeztetések, így hangjelzés, vagy emlékeztetők (pl. előre 

rögzített hangüzenetek) lejátszására. Egy automata figyelmeztető emlékeztetheti a felhasználóját, hogy ne 

felejtse el kikapcsolni a sütőjét például, vagy a bejárati ajtó közelében elhelyezett eszköz hangjelzéssel 

hivja fel a figyelmet, hogy ne felejtsék el bezárni az ajtót.  

A következőkben néhány, kimondottan az önálló otthoni életvitelt megkönnyítő fejlesztést mutatunk be, 

amelyeket általában több nagyobb kategóriába szoktak sorolni: 1) segélyhívók, 2) gyógyszeradagolók, 3) 
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mozgásérzékelők, 4) kommunikációs eszközök, 5) emlékeztető berendezések, 6) házi robotok. 

Természetesen egy megoldás több kategóriába is besorolható, például a segélyhívó gyakorlatilag az összes, 

az erre a piacra szánt berendezésnek az egyik leginkább magától értetődő funkciója, illetve számos 

specializált megoldás nyújt kiegészítő funkcióként kommunikációs lehetőségeket, vagy kínál emlékeztető 

megoldásokat. 

Nézzünk példákat az egyes kategóriákra! 

SEGÉLYHÍVÓK 

A MobileHelp megoldása a „bárhol elérhető segélyhívó gomb”, ami egy GPS alapú személyi segélyhívó 

berendezés. Ennek segítségével a felhasználó bárhol, bármikor képes segítséget hívni mindösszesen 

egyetlen gomb megnyomásával. A rendszer két részből, egy nyakba akasztható vagy csuklóra 

rögzíthetőviselhető alapegységből és egy mobil egységből áll. Otthoni környezetben pontosan úgy 

működik, mint egy hagyományos orvosi segélyhívó rendszer. A lakáson/házon kívül a kis méretű mobil 

egységet a zsebben vagy a táskában kell hordozni, 

vagy egy övre is rá lehet erősíteni. A nyakban lógó 

vagy a csuklóra erősített gomb, amelyet otthoni 

környezetben is használhatnak szintén tökéletesen 

működik a magunkkal hordott mobil egységgel 

együtt. A gomb megnyomására a felhasználót egyből 

összekapcsolják a Mobile Help vészhelyzeti 

diszpécserével, aki egyből tudja, hogy ki van bajban és 

azt is, hogy hol található az illető, így a helyszínre 

tudja a segítséget küldeni, még abban az esetben is, 

ha a segélyhívó képtelen kommunikálni vele. 

GYÓGYSZERADAGOLÓK 

A TabSafe egy okos gyógyszeradagoló berendezés, amely 

emlékezteti a felhasználót, adagolja a gyógyszert, 

figyelmeztet, ha elmaradt a gyógyszer beszedése és 

információt továbbít a gyógyszerszedés 

rendszerességéről, a rendelkezésre álló gyógyszer 

mennyiségéről és egyéb paraméterekről, mely információ 

elérhető tetszőleges eszközön mely képes az internetre 

csatlakozni. A főegységet, mely egy ember igényeit tudja 

kiszolgálni a lakásnak egy könnyen elérhető részére 

állítják be, pl. a konyhába. Az alapegység mely 

önmagában is 13 különböző gyógyszer kimérésére 

alkalmas további modulokkal bővíthető, hogy maximálisan az egyén igényeire lehessen szabni a kiadott 

gyógyszereket. A gyógyszereket bárki betöltheti az adagoló tárolórekeszébe. Az egyes tárolórekeszekbe 

egyféle gyógyszert lehet elhelyezni, de lehetőség van olyan tárolók használatára, amelybe eltérő 

gyógyszerek is kerülhetnek. Beállítástól és dózistól függően egyszerre egy vagy több tabletta kiadása 

http://www.homecaremag.com/top-10-technology-devices-seniors
http://www.tabsafe.com/
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lehetséges. A tárolórekeszekben elhelyezett memória chip segítségével lehetősége van a gyógyszerész 

szakembernek, hogy nyomon kövesse és szerkessze minden egyes felhasználó gyógyszer információit. A 

TabSafe rendszerében minden felhasználnak saját személyes aloldala van. Ez az oldal összefoglalja az 

összes információt azokról a gyógyszerekről, melyeket kiadtak az egyes egységeknek. Ezen túlmenően itt 

nyomon is lehet követni az egyes tárolórekeszek állapotát (milyen gyógyszert tartalmaz, mennyi van még 

benne, szedési időket és lejárati dátumokat), a receptek tartalmát és a gyógyszerek bevételéről/be nem 

vételéről szóló információt. Az oldalon keresztül a kifogyóban lévő készleteket is újra lehet tölteni rendelés 

útján. Az adatok és a berendezés külsősök számára (bejelentkezési információ hiányában) nem elérhető. 

Hasonló megoldásokat kínál a MedMinder és a Philips gyógyszeradagoló szolgáltatása is. 

Minden egyes nap lehet újabb okos eszközről hallani, de a Pillsy kitűnik a többi közül, hiszen fontos 

feladatot lát el: ellenőrzi, hogy magunkhoz vettük-e a gyógyszerünket és/vagy vitaminunkat. A 

Magyarországra szállítással együtt kb. 15 ezer forintért megrendelhető gyógyszeresdoboz teljesen átlagos, 

a kupakja viszont okosított. Működéséhez csak mobilon le kell tölteni a hozzá tartozó alkalmazást, a telefon 

pedig Bluetooth kapcsolattal tudja ellenőrizni, hogy a megfelelő időben a beteg kivette-e magának a 

szükséges pirulá(ka)t. Ha ez elmarad, akkor értesítés jelenik meg erről a mobilon, és nem csak a betegnél, 

ha ő is úgy akarja. Be lehet ugyanis állítani, hogy másnak (például ápolónak, aggódó hozzátartozónak) is 

jelentsen az alkalmazás. A szolgáltatás természetesen statisztikákat is készít arról, hogy mikor és mennyire 

rendszeresen vesszük be a tablettákat. 

HÁZI ROBOTOK 

A modul egyik leckéjében már foglalkoztunk a SILVER projekt bemutatásával, de tematikájában ide is 

illeszkedik. A projekt eredménye egy robot, LEA (mely a Lean Elderly Assistant mozaikszóból származik). 

LEA egy sokoldalú és high-tech járókeretként értelmezhető a legkönnyebben, így nagy segítségére lehet a 

mozgásukban korlátozott idősek számára otthoni, illetve egyéb személyes tevékenységeik elvégzésében. 

LEA sokoldalúsága már a felhasználás területén megmutatkozik, nemcsak otthoni környezetben, de 

idősotthonokban, rehabilitációs intézetekben és kórházakban is alkalmazható.  

LEA: Lean Elderly Assistant  

A terméket úgy fejlesztették, hogy nemcsak a potenciális 

felhasználók igényeit vették figyelembe de meghallgatták 

az ápoló személyzet véleményét is, hogy mik azok a 

legfontosabb szempontok, amiknek egy ilyen robotnak 

meg kell felelnie. Ennek eredményeképp LEA nagyon sok 

funkciót ötvöz magában ráadásul a kialakítása is olyan, 

hogy az idősek nem idegenkednek a használatától, hanem 

azonnal megbarátkoznak vele, mivel egy kerekes 

járókeretre emlékeztet a formája leginkább. LEA robot 

jellege abból többek között abból adódik, hogy a közel 70 

féle funkciója között ott szerepel az önálló navigációra 

való képesség, aminek révén és kamerái segítségével 

képes meghatározni a tulajdonos helyzetét a lakáson belül 

és odagurulni hozzá. Ezen kívül rendkívül kifinomult 

https://www.medminder.com/
https://www.lifeline.philips.com/health-solutions/health-mdp
https://pillsy.com/
http://www.silverpcp.eu/
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mozgása van; LEA érzékeli azt az erőt, amivel támaszkodnak rá vagy épp tolják és folyamatosan hozzáigazítja az 

ellenállást, hogy kiegyensúlyozott és egyenletes mozgási érzetet biztosítson a felhasználója számára. Fél kézzel 

való alkalmazása sem ütközik semmilyen nehézségbe. A beépített érzékelők segítségével a robot könnyedén 

felderíti és kikerüli az elébe kerülő akadályokat és erről figyelmeztetést is küld a felhasználónak, hogy még azelőtt 

megállhasson vagy kikerülhesse az akadályt mielőtt az bajt okozna. LEA-ba egy sor gyakorlatot és táncmozdulatot 

is beleprogramoztak, aminek következtében a robot képessé vált arra, hogy megtanítsa a felhasználót különféle 

táncokra. A 16 különféle előreprogramozott tánc (szamba, keringő, salsa stb.) lehetővé teszi, hogy a felhasználó 

izgalmas mozgásformákat gyakorolhasson teljes biztonságban. Mindezen túlmenően egy személyi aszisztensként 

is funkcionál a robot, emlékeztet bizonyos feladatok elvégzésére (pl. gyógyszer bevételére), a beépített WiFi-nek 

és képernyőnek köszönhetően segít kapcsolatot tartani másokkal. A robot kamerái által közvetített képet távolból 

is lehet figyelni, ezáltal lehetővé válik az esetleges balesetek, esések távoli észlelése és segítséget lehet küldeni.  A 

LEA demonstrációs videóját itt érheti el. 

Forrás: http://www.silverpcp.eu/ , https://vimeo.com/171714584 

 

Hasonló megoldások kidolgozásán fáradozik egy sor, szintén Uniós forrásból gazdálkodó projekt is, mint 

például a MARIO kezdeményezés, mely elsősorban az Alzheimer kórral küzdők életének megkönnyítésére 

dolgozott ki robotikai megoldást. Az ALFRED projekt keretében, mint ahogyan a neve is sugallja, egyfajta 

robot lakáj kifejlesztése zajlik, amely robotikai és online komponensek hatékony integrációja révén áll a 

gondozott rendelkezésére. A segítségével nemcsak különféle tornagyakorlatok elvégzése lehetséges, de 

az általa kínált, a kognitív képességeket fejlesztő játékokkal javulhat, vagy legalábbis szinten tartható az 

ápolt mentális egészsége, aminek következtében javulhat a társadalmi beágyazottsága is. Mindemellett 

alapvető ellátó funkciókat is be tud tölteni ez a robot asszisztens. Ide kapcsolódik még a FRIEND nevű robot 

asszisztens is, melyet a Brémai egyetem kutatói fejlesztettek ki elsősorban mozgáskorlátozott és idős 

emberek számára, ily módon bővítve az általuk önállóan is elvégezhető tevékenységek körét. 

 

MOZGÁSÉRZÉKELŐK, KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 

A BeClose vezetéknélküli rendszer segítségével a saját 

otthonukban élő idősek könnyedén kapcsolatot tudnak 

tartani a családtagjaikkal, illetve az ápolókkal. A rendszer 

lelkét a főegységhez vezeték nélkül csatlakozó érzékelők 

adják, melyeket a lakás több pontján helyeznek el, hogy 

segítségükkel a távolból is nyomon lehessen követni az idős 

ember napi rutinját. Az ápolók egy titkosított weboldalon 

keresztül bármikor „ránézhetnek” és ha valami probléma 

adódna (gyógyszert nem vették be, a szokásostól eltérő 

esemény, (például bement a fürdőszobába de egy 

meghatározott ideig nem jött ki onnan) a rendszer egyből értesítést küldd számukra telefonon, sms 

formájában vagy emailben. Mivel a rendszer minden eleme vezeték nélkül kapcsolódik egymáshoz, ezért 

a telepítés is viszonylag egyszerű folyamat. Csak be kell dugni a főegységet és el kell helyezni az elemekről 

https://vimeo.com/171714584
https://vimeo.com/171714584
http://www.silverpcp.eu/
https://vimeo.com/171714584
http://www.mario-project.eu/portal/
http://alfred.eu/
http://www.iat.uni-bremen.de/sixcms/detail.php?id=1078
http://www.beclose.com/
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üzemelő érzékelőket a lakás több pontján. A kommunikációhoz nincs szükség extra telefonvonalra vagy 

külön internetkapcsolatra.  

Ehhez a megoldáshoz nagyon hasonlít a GrandCare System 

által nyújtott megoldás, mely működési elvét tekintve a 

BeClose testvérének tekinthető. Az általa nyújtott 

szolgáltatásokat kiegészíti azzal, hogy interaktív 

kommunikációs lehetőséget is biztosít. A család 

fényképeket, videókat küldhet, üzeneteket, e-maileket 

fogadhat a rendszeren keresztül, emlékeztetőket, és 

naptárbejegyzéseket is rögzíthet, de egyúttal játszani is 

lehet rajta, pl. kognitív képességeket fejlesztő játékokkal, de 

ezen túlmenően zenehallgatásra is lehet használni, illetve 

videók és régi filmek megtekintésére is alkalmas. A 

rendszeren keresztül a napi hírekről és a várható időjárásról 

is pár mozdulattal tájékozódhat a felhasználó.  

A Fitbit különféle termékeit azért hozták létre, hogy segítsen az 

emberek számára egy aktívabb életritmus kialakításában. Nem 

célzottan az idős korosztálynak szánják, de ez a korcsoport is 

megtalálhatja azokat a célokat melyek elérésében ezek az 

eszközök nyújthatnak segítséget. Az activity tracker nevű a 

kütyünek a segítségével jobban nyomon lehet követni a napi fizikai 

aktivitásunkat, mintha csak visszaemlékezve próbálnánk 

megsaccolni, hogy mennyit is mozogtunk egy adott nap. 

Segítségével nyomon lehet követni a megtett lépések vagy éppen 

a megmászott lépcsőfokok számát, a gyaloglással megtett út 

hosszát, és az ily módon elégetett kalória mennyiségét. Továbbá 

lehetőség van általa az alvásunk minőségéről is tájékozódni.  

Külön, máshova nehezen besorolható kategóriaként említést kell tennünk olyan berendezésekről is, 

melyek fő feladata első sorban a felhasználók mindennapi mozgásának a megkönnyítése. Az NCCR-

Robotics nevű svájci vállalat a Zürichi Műszaki Egyetemmel (ETH) együttműködve olyan részleges 

exoszkeletonok kidolgozásával foglalkozik, amely a csípő környékének támogatásával a legalapvetőbb 

mozdulatok (felállás, leülés, lépcsőzés) elvégzésében segíti azokat, akiknek különben már ezek az egyszerű 

tevékenységek is komoly kihívást jelentenek. Lényege, hogy úgy szolgáljon kiegészítő izomerővel a 

felhasználó számára a mindennapi tevékenységek végzése során, hogy erre külön utasítást kapna, vagy 

egyéb felhasználói beavatkozást igényelne. Folyamatosan készenlétben van és mindig csak annyit és 

olyankor segít, amikor és amennyire épp szükség van a mozdulat problémamentes kivitelezéséhez. 

Természetesen a berendezés nem akadályozhatja semmilyen formában az egyéb irányú szabad mozgást, 

így erre a tervezés során is külön hangsúlyt fektettek. 

 

http://www.grandcare.com/
http://www.fitbit.com/
https://www.nccr-robotics.ch/
https://www.nccr-robotics.ch/
http://robohub.org/walking-assistive-devices-for-the-elderly/
http://robohub.org/walking-assistive-devices-for-the-elderly/
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A Consumer Technology Association (CES) Las Vegasban tartott évenkénti 

konferenciáján 2017-ben a különféle gyártók öt féle megoldást is bemutattak a 

látogatóknak, melyek részben az időskori otthoni életvitelt hivatottak elősegíteni, 

megkönnyíteni.  

A Modobag egy távolról is nyomon követhető, motorizált kézipoggyász méretű 

bőrönd, amelyre a tulajdonos kedve szerint fel is ülhet, hogy például 

repülőtereken a nagy távolságok áthidalásához nem kívánja igénybe venni a 

különféle ingyenes személyszállító szolgáltatásokat. A megoldás segítség lehet 

csípő, térd vagy hátfájdalmakkal küzdő utasok és egyúttal az idősebb korosztály 

számára is. 

A Chipolo fejlesztése segít megtalálni olyan dolgokat, melyek keresésével 

hagyományosan igen sok időnk megy el. Demenciában szenvedő emberek 

esetében a készülék által kibocsátott hangos zaj töredékére rövidítheti például 

a lakáskulcs megtalálását. Házon kívül, nyilvános helyen, nagy tömegben az 

egyébként applikáción keresztül konfigurált csipogó alkalmas lehet elkóborolt 

kisállat, kisgyerek megkeresésére is akár. 

A WHILL az elektromos kerekesszékek legújabb generációját mutatta be a 

kiállításon. Ezt a mostani fejlődési lépcsőt a szűk helyeken való kitűnő 

manőverezhetősége, valamint a gördülési felülethez való harmonikusabb 

viszonya emeli ki a korábbi modellek közül.  

 

 

 

A Blink eredetileg kültéri kamerákkal foglalkozott és 2017-re a 

korábbi térfigyelő rendszereit további szenzorokkal bővítette. Az 

áramkimaradás esetén akkumulátorról is üzemelő központi modul 

képes a ház körül elhelyezett vezeték nélküli kamerák képét fogadni 

és tárolni, a beépített 4G kapcsolatnak köszönhetően akkor is amikor 

az otthoni vezetéknélküli hálózat (WIFi) nem működik pl. áramszünet 

miatt. Kiegészítő érzékelőkkel a rendszer figyelni tudja az ajtó és 

ablaknyílásokat, hogy megállapítsa, hogy egy nagyobb eső 

alkalmával fenyeget-e a beázás veszélye. A 105dB kibocsátására 

képes beépített szirénát kézileg is be lehet indítani és 

mozgásérzékelők aktivitásához is lehet kötni az üzemelését.  

https://www.cta.tech/
http://modobag.com/specs.html
https://chipolo.net/pages/how-it-works
http://whill.us/model-m/
https://blinkforhome.com/
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A Floodligth Cam-et elsősorban az idős felhasználók igényei szerint 

alakították ki. Mint minden modern kütyü üzemeltetéséhez 

manapság már szükség van egy okostelefonon futó applikációra, így 

ennek a beszerzése újabb okként használható, hogy miért 

vásárolunk egyedül élő idős rokonunknak okostelefont. Maga a 

kamera egy mozgásérzékelővel ellátott világitó test, amely 

beépített nagyteljesítményű LED izzóival nagy látószöget képes 

hatékonyan belátni, ráadásul arcfelismerő funkcióval is rendelkezik 

és akár 110 dB-es hangerővel tud szirénázni. A vezérlő alkalmazás 

segítségével a felhasználók manuálisan is vezérelhetik a kamera 

mozgását és világíthatják meg kedvük szerint a kültéri területet.  

*** 
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