Uporaba kakovostnega nadzora in vedenjskih analiz temeljnih življenjskih opravil za zagotavljanje prilagojene podpore, svetovanja in izobraževalnih
priložnosti za neformalne oskrbovalce
Neformalni oskrbovalci

iCarer rešitve

Imajo odločilno vlogo pri zagotavljanju
oskrbe starejših odraslih, a pogosto
trpijo zaradi preobremenjenosti,
stresa, depresije, različnih tesnobnih
napadov ali pa se počutijo negotove,
ker niso pripravljeni na določene
razmere.

Podpora
Oskrbovalcem bo zagotovljeno
svetovanje za izboljšanje oskrbe
v obliki e-učenja in mreženja s
strokovnjaki in drugimi
neformalnimi oskrbovalci, kar
bo zmanjšalo potrebo po dragi,
profesionalni oskrbi.

iCarer skuša s pomočjo
senzorjev nadzirati in analizirati
aktivnosti dnevne oskrbe in
psihološko stanje neformalnih
oskrbovalcev, kar bo, na podlagi
vedenjskih vzorcev, omogočilo
zmanjševanje
preobremenjenosti.

Nadzor:

Vodenje:

E-učenje:

iCarer zagotavlja okolje, kjer
so aktivnosti dnevne oskrbe, ki
jih izvajajo neformalni
oskrbovalci in temeljne
dnevne aktivnosti, povsem
nevsiljivo nadzorovani z
uporabo osebnih in okoljskih
senzorjev. Podatke, ki jih ti
zberejo, lahko skupaj z
rezultati vprašalnikov
analiziramo in določimo
aktivnosti dnevne oskrbe, ki
oskrbovalcu povzročajo stres
ali pa so zanj potencialno
težavne.

Sistem upravljanja znanja bo
skupaj z „virtualnim
skrbnikom“, na podlagi
zaznanih in analiziranih
podatkov nadzornega
sistema, zagotovil prilagojeno
podporo tako neformalnemu
oskrbovalcu kot tudi starejši
osebi, oskrbovancu.

Na osnovi uporabe skupnega
znanja, ki ga črpamo iz
psihološkega stanja
neformalnega oskrbovalca in
njegovega vedenjskega vzorca
pri izvajanju temeljnih dnevnih
aktivnosti, bo oskrbovalcu
predlagan izbor prilagojenih
neformalnih vsebin v obliki
e-učenja, z namenom
zmanjševanja bremena oskrbe
in izboljšanja njene učinkovitost.

iCarer
Strnjena, celostna rešitev, ki
ponuja večje prednosti in koristi
v primerjavi z obstoječimi,
posamičnimi oblikami pomoči.

“iCarer ponuja storitve podpore iz okolja pri samostojnem življenju
namenjene neformalnim oskrbovalcem, ki izvajajo aktivnosti dnevne
oskrbe. Družinska oskrba je najbolj sprejemljiva oblika storitev
dolgotrajne oskrbe, tako za oskrbovance kot njihove družine.”
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