Alkalmazás

A FATE Megoldás

A FATE rendszer nem kizárólag egy integrált ICT
megoldást kínál, hanem egy komplex gondozási
modellt, melynek keretében az állami- és magánszféra
együttműködésével megbízható szolgáltatás nyújtható. Új piaci lehetőségeket teremt az egészségügyi és
ápolási szektorban érintettek számára és hozzájárul
egy hatékonyabb és fenntartható gondozási szisztéma
kialakításához az idősebb generáció javára.

Elsődleges rendszerelemek:

Célok
A FATE projekt célja egy innovatív és hatékony ICT
alapú esésérzékelő rendszer széleskörű használatának
megalapozása, amely nagyban hozzájárulhat az
idősek életminőség javításához. A projekt során nagy
hangsúlyt kap a jelenlegi alkalmazásokhoz való
integráció lehetőségeinek vizsgálata.

A rendszer alapja egy olyan nagy pontosságú
esésérzékelő, amely specifikus algoritmust alkalmaz
az elesések érzékelésére.
Az érzékelőt ZigBee és Bluetooth technológiákon
alapuló telekommunikációs eszközökkel kiegészítve,
lehetőség nyílik figyelmeztető jelzések küldésére
épületen belül és szabad téren egyaránt. Az elesések
és a mérési eredmények adatbázisa támogatást nyújt
az orvos és/vagy az ápoló számára a megelőzésében
és a kezelésben egyaránt. Az elesésről értesítést
kaphatnak a hozzátartozók vagy a gondozásban
résztvevők a helyi hívószolgálaton keresztül.

Az elesés kockázatának növekedése igen
nagy problémát jelent az idősebb korosztály
számára. Az incidensek jelentős részében
több tényező is közrejátszik, így például a
krónikus betegségek (szívbetegség, látási
problémák, izomgyengeség, demencia,
artritisz, stb.), fizikai és funkcionális gyengülés
(egyensúlyzavarok, stb.) gyógyszerszedés,
alkoholfogyasztás, és az otthoni akadályok
(gyenge megvilágítás, fürdőszobai biztonsági
tárgyak hiánya, szőnyegek, stb). A FATE
rendszer lehetőséget biztosít az elesések
pontos érzékelésére és hozzájárul az incidensek megelőzéshez a következő sajátosságok
révén:
nagy pontossággal észleli az eleséseket

Kiegészítő rendszerelemek:
A rendszert olyan másodlagos elemek egészítik ki,
mint például az ágy-jelenlét szenzor vagy az i-Walker,
azaz motorizált járókeret, melyek együttesen biztosítják az elesés sikeres megelőzését és észlelését bármely
körülmények között.

meghatározza az esés pontos helyét, ezáltal
segíti a hatékony beavatkozást
csökkenti az eséstől való félelem érzetét
az i-Walker, motorizált járókeret segítséget
nyújt mozgáskorlátozottság esetén, és
hozzájárul a rehabilitációhoz
segít kiküszöbölni, hogy az idősek az esést
követően hosszabb ideig a földön fekve
maradjanak
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