
Skuteczność teleopieki 
SiDLY w Polsce.

 
Drugi Kwartał 2022



466 akcji ratunkowych

Wezwanie Zespołu Ratownictwa
Medycznego

Powiadomienie osób kontaktowych 
(rodziny, bliskich lub sąsiadów)

Liczba akcji przeprowadzonych 
przez telecentrum

przeprowadziło Telecentrum Medyczne 
SiDLY w drugim kwartale 2022 r. 
Pod opieką ratowników medycznych
w tym czasie znalazło się

20.000 seniorów - podopiecznych 
Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, którzy mogli skorzystać
z teleopieki m.in. w ramach Korpusu 
Wsparcia Seniorów 2022. 
Łączna liczba użytkowników 
opasek SiDLY to ponad 40 000.

woj. dolnośląskie
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woj. zachodniopomorskie

13 18 31

woj. warmińsko-mazurskie

10 19 29

woj. pomorskie

13 15 28

woj. lubelskie
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woj. łódzkie
9 12 21

woj. śląskie
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woj. świętokrzyskie

5 12 17

woj. lubuskie

5

11

16

woj. podlaskie

8 7 15

woj. małopolskie

4 10 14

woj. kujawsko–pomorskie

4 6 10

Akcje przeprowadzone  
przez Telecentrum SiDLY
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14,38% woj. dolnośląskie
13,73% woj. mazowieckie
10,94% woj. podkarpackie
6,65% woj. opolskie
6,65% woj. wielkopolskie
6,65% woj. zachodniopomorskie
6,22% woj. warmińsko-mazurskie
6,01% woj. pomorskie
4,72% woj. lubelskie
4,51% woj. łódzkie
4,08% woj. śląskie
3,65% woj. świętokrzyskie
3,43% woj. lubuskie
3,22% woj. podlaskie
3,00% woj. małopolskie
2,15% woj. kujawsko-pomorskie



Przykładowe zgłoszenia

„Pacjentka upadła w łazience, źle się czuje, nie może wstać, 
kręci jej się w głowie. Prosi o wezwanie pomocy.” 

„Podopieczna upadła w toalecie, uderzyła głową o posadzkę, 
krwawienie z nosa, nos wg wywiadu bardzo spuchnięty, ból 

w czasie wdechu po prawej stronie.”

„ Pan zgłosił bardzo złe samopoczucie oraz ból w klatce. 
Przebywał w parku niedaleko miejsca zamieszkania. Pan 
otrzymał wsparcie emocjonalne i zostały powiadomione 

służby ratunkowe, oraz rodzina.”

„Pacjentka zgłasza ból duszący w klatce piersiowej, ból 
promieniuje do lewego ramienia, w wywiadzie utrwalone 

migotanie przedsionków.”
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Jak działa teleopieka? 

Wciskasz SOS na opasce 
telemedycznej
Wciśnij przycisk zawsze, gdy czujesz niepokojące 
objawy dotyczące Twojego zdrowia, lub 
bezpieczeństwa. W sytuacji upadku, opaska 
automatycznie połączy się z ratownikiem, przekazując 
także informację o miejscu zdarzenia.

Natychmiastowy odbiór
Opaska połączy Cię z ratownikiem medycznym w 
Centrum Medycznym SiDLY, który przeprowadzi 
wywiad na temat zaistniałej sytuacji.

Szybka reakcja
Na podstawie wywiadu ratownik medyczny podejmie 
decyzję o dalszym przebiegu akcji. Może udzielić 
porady, zawiadomić bliskich lub odpowiednie służby 
ratunkowe.

Jeżeli jesteś nieprzytomny, ratownik bezzwłocznie 
wykona zgłoszenie do Zespołu Ratownictwa 
Medycznego, abyś jak najszybciej uzyskał 
odpowiednią pomoc.
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W Polsce już ponad 600 gmin korzysta
 z teleopieki medycznej SiDLY. 

W Centrum Teleopieki  SiDLY  opiekujemy się ponad 20.000 
seniorów, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej. 
Ratownicy medyczni czuwają całodobowo, by zapewnić 

bezpieczeństwo każdemu seniorowi.

System teleopieki SiDLY wspiera samorządy w tworzeniu 
warunków do bezpiecznego starzenia się mieszkańców, 

wydłużenia okresu ich samodzielności oraz daje możliwość 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wspiera 

tym samym polski system opieki społecznej.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
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Jak rośnie liczba użytkowników 
teleopieki SiDLY w Polsce
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Jaka jest opinia Samorządów?

„Wdrożenie od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem 
lokalnej społeczności, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na tego 
typu usługi. Pomimo tego, że projekt realizowany jest od niespełna dwóch 
tygodni, to seniorzy zgodnie potwierdzają, że opaski zdecydowanie 
zwiększyły komfort ich codziennego życia. Przykładem jest jedna z 
naszych seniorek, która ma za sobą już pierwszy kontakt z ratownikiem 
medycznym, z którego, jak sama przyznaje, jest bardzo zadowolona. 
Ratownik zadzwonił do niej z pytaniem o samopoczucie, ze względu na 
zmonitorowanie niskich parametrów tętna” – mówi Ewelina Dziedzic, 
koordynator projektu z gminy Wałbrzych. Dla seniorów bardzo ważna jest 
również świadomość, że w sytuacji, która ich niepokoi, nie muszą od razu 
kontaktować się z pogotowiem, tylko z poziomu urządzenia mogą 
połączyć się najpierw z ratownikiem medycznym, mającym wgląd w ich 
bieżące parametry – dodaje Ewelina Dziedzic.

„Zainteresowanie opaskami SiDLY jest naprawdę duże, bardzo szybko 
znaleźliśmy chętnych – mów nam Magdalena Mielecka, koordynatorka 
akcji z ramienia gminy Sułkowice. Seniorzy czują się pewniej i 
bezpieczniej wiedząc, że czuwają nad nimi ratownicy medyczni. Zdarzały 
się oczywiście osoby, które dosyć sceptycznie podchodziły do teleopieki, 
ale finalnie są bardzo zadowolone – dodaje.”

Ewelina Dziedzic, koordynatorka projektu z gminy Wałbrzych

Magdalena Mielecka, koordynatorka projektu z gminy Sułkowice
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Co mówią użytkownicy i ich rodziny? 

„ Gdyby nie opaska Sidly, moja mama nie otrzymałaby pomocy na czas. 
Nie mieszkam z mamą a opaska powoduje, że jestem spokojna. Dziękuję 
ratownikom za pomoc jaką okazują. Cieszę się, że nasz samorząd 
korzysta z programu” – dodaje Pani Alina z Barlinka

„ Jestem ogromnie wdzięczna Panu Wójtowi oraz ratownikom z opaski za 
to, że uratowali mi życie, kiedy upadłem w łazience i straciłem 
przytomność” – senior z województwa podkarpackiego

„ Nie stać nas na opiekunkę, mama mieszka sama – opaska to dla nas 
możliwość zapewnienia bezpieczeństwa” – Pani Justyna z Ustki

Najczęstsze powody 
akcji ratunkowych: 
1. Nadciśnienie 
2. Upadek 
3. Ból w klatce piersiowej
4. Udar
5. Nasilenie bólu związanego
    z przewlekłymi dolegliwościami 
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Najważniejsze korzyści dla samorządu:

a) Zapewnienie całodobowego bezpieczeństwa seniorów zamieszkujących
     gminę.
b) Zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności samorządu dla polskich rodzin.
c) Podniesienie jakości usług społecznych w samorządzie.
d) Zapewnienie wysokich oszczędności związanych z realizacją opieki
     senioralnej z wykorzystaniem teleopieki.
e) Szybszy powrót do zdrowia seniora, który natychmiast otrzyma pomoc.
f)  Niższy koszt opieki zdrowotnej, związanej z procesem rekonwalescencji
     seniorów.
g) Odpowiedzialne zarządzanie rozwojem długoterminowej strategii opieki 
    senioralnej, zapewniając alternatywne rozwiązania do opieki stacjonarnej. 

Dlaczego SiDLY?

Opaski SiDLY są certyfikowanym 
wyrobem medycznym, który od 

początku powstał z myślą o 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
seniorom – są najprostszymi 
oferowanymi urządzeniami na 

rynku, dostosowanymi do 
ograniczeń wynikających z wieku 

użytkowników (niedowidzenia, 
niedosłyszenia, chorób 

demencyjnych czy braku precyzji 
wykonywania prostych czynności). 

Z MYŚLĄ O SENIORACH 

SiDLY jest polską firmą, która 
od ponad 8 lat buduje rynek 

teleopieki w Polsce.

DOŚWIADCZENIE

W SiDLY posiadamy własne 
całodobowe telecentrum medyczne, 
w którym zatrudniamy ratowników 

medycznych

WŁASNE CENTRUM MEDYCZNE 

SiDLY to również doświadczony 
zespół R+D, tworzący innowacje w 

ramach teleopieki oraz park 
produkcyjny zlokalizowany w 
województwie mazowieckim

WIEDZA I INNOWACJE 
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Wdrażamy usługi na 
terenie całej Polski!

SiDLY zostało wybrane przez Polski Fundusz Rozwoju 
S.A. jako lider teleopieki dla samorządów.
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„Doświadczenie życiowe, z jakim 
musiałam zetknąć się kilka lat temu 

sprawiło, że znalazłam w sobie siłę do 
stworzenia jednego z najbardziej 

innowacyjnych produktów teleopieki w 
Europie. Dzisiaj mogę pomóc nie tylko 

najbliższej mi osobie, ale także innym 
ludziom borykającym się z problemami 
zdrowotnymi. To właśnie dla Państwa 
realizujemy projekty, które pomagają w 
codziennym funkcjonowaniu.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe 
zaufanie i zapraszam do wspólnego 
działania na rzecz bezpieczeństwa 
seniorów i polskich rodzin.”

Edyta Kocyk,
Założycielka i Prezes Zarządu

Edyta.kocyk@sidly.org
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