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Data ZK. PROIEKTUAREN IZENA DESKRIBAPENA PARTE-HARTZAILEAK 

2008ko 

mai.-

2010eko 

ira. 

1 Educa II Dementzia duen pazientearen zaintzaile informalaren gainkarga murrizteko edo 

prebenitzeko, taldeko esku-hartze psikoedukatiboko programa batek duen 

eraginkortasuna baloratzeko azterlan multizentriko kontrolatua eta ausazkoa:  

EDUCA-II. Iraupena: 2008ko mai.-2010eko ira.  

- Espainiako Ahizpa 

Ospitalarien zentroak. 

- Aspaldiko Fundazioa 

- AITA MENNI. 

 

2010 2 

 

Gaitasun 

neurologikoetarako Garun 

Proiektua 

Low cost bipedestadore bat garatzea, ukipen-pantaila bat jartzeko aukerarekin, eta 

edozein gimnasiok, zahar egoitzak eta azken erabiltzaileak erosteko aukera izatea.   

- Debagoieneko 

Mankomunitatea-

Garapen 

- Mondragon 

Unibertsitatea. 

- AITA MENNI. 

2013ko 

mai.-

2013ko ots. 

3 Educa III Eskizofrenia eta nahaste eskizoafektiboa duen pazientearen zaintzaile informalaren 

gainkarga murrizteko edo prebenitzeko, taldeko esku-hartze psikoedukatiboko 

programa batek duen eraginkortasuna baloratzeko azterlan multizentriko 

kontrolatua eta ausazkoa:  EDUCA-III. Iraupena: 2010eko mai.-2013ko ots. 

- Espainiako Ahizpa 

Ospitalarien zentroak. 

- Deustuko 

Unibertsitatea. 

- Etxaniz Suhiltzailea 

OMZ 

- AITA MENNI. 

2011 4 Etxebizitza domotikoa EINren Desgaitasunei, autonomia pertsonalari eta mendetasun-egoerei buruzko 

inkestaren arabera, lau pertsona desgaituetatik hiruk zailtasunak dituzte 

eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko. Pertsona horiek erdiak ezin ditu 

egin oinarrizko jarduera horiek laguntzarik gabe, eta etxean egiten dituzte. 

Horretarako, oso garrantzitsua da etxea egokitzea. 

Arrasateko Aita Menni Ospitalearen barruan desgaitasuna duten pertsonentzat 

guztiz egokituta dagoen etxebizitza bat eraikitzen da.  Etxebizitza honetan, gure 

terapeutek etxera itzultzeko prestatzen dituzte hartutako garuneko kaltea duten 

pazienteak. Apartamentua teknologia domotikorik modernoaren erakusgarria da. 

Soluzio sinpleak eta laguntza-produktu zorrotzak ditu. Dena desgaitasun 

kognitiboa, motorra edo biak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko 

prestatuta dago. Helburua da ahal beste jarduera autonomiaz egitea.  

- AITA MENNI. 
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Data ZK. PROIEKTUAREN IZENA DESKRIBAPENA PARTE-HARTZAILEAK 

2012 5 Iktusa edo dementziak 

dituzten pertsonen 

arreta integral 

soziosanitarioa. Ermuko 

udalerrian egindakoa. 

Gaixotasun kronikorako erantzun egokiak ebaluatzen dira, oso garrantzitsuak 

diren bi populaziori, hots, iktusei eta dementziei arreta emateko modua aztertzen 

du. Hedaduraz, gaixotasun neurologiko kronikoak dituzten zenbait pertsona ere 

barne hartu dira. Desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea mantentzearen, 

haien etxetan egiteko eta familia-sistema guztiari arreta emateko apustua 

funtsezkoa da lan honetan, aurretik dauden laguntza-sistemek porrot egin ez 

dezaten. Hala nola arazo medikoei aurre egitea, mina kontrolatzea, autonomia 

mantentzea kontzeptuak funtsezkoak izaten hasi dira eredu berrien diseinuan. 

- Etorbizi (Berrikuntza 

Soziosanitarorako 

Euskal Fundazioa). 

2013-2014 6 Durango. Adinekoekin 

hiri atsegina. 

“Zahartze aktiboa osasun-, partaidetza- eta segurtasun-aukerak optimizatzeko 

prozesua da, pertsonak zahartzen diren heinean bizi-kalitatea hobetzeko 

helburuarekin” (Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OME, 2002). 

Oinarritzat paradigma hori hartuz, 2005eko ekainean egindako Age Friendly Cities 

proiektua sortu zen, Rio de Janeiroko Gerontologiari buruzko XVIII. Mundu 

Kongresua. Alexandre Kalachek eta Louise Plouffek orokorrean garatu zuten. 

- Bizkaiko F. Aldundia 

(bazkidea). 

- Bizkailab (bazkidea). 

- Deustuko Unib. 

(bazkidea). 

- Nagusi (bazkidea). 

- AITA MENNI 

(bazkide teknikoa). 

2013ko 

abe.-

2014ko 

abe. 

7 Dishosmed I. proiektua Proiektu honen helburua da sendagaiak modu erdi-automatikoan emateko 

makina baten prototipo erakusle funtzional bat lortzea, ospitaleetako 

farmazietarako dosi bakarreko orgen erretiluetarako, emateko prozesuan 

segurtasuna handitzeko helburuarekin. Horrela, dosi bakarreko orgak betetzean 

eta sendagaiak ematean hutsegite kopurua txikiagotzen da. Bestalde, langileek 

dosi bakarreko orgak prestatzeko eta horiek berrikusteko emandako denborak 

laburtzen dira.  

- Fagor Health. 

- MU. 

- Zermik. 

- Some Software 

Innovation. 

- Sormen Design. 

- Zorroaga Fundazioa. 

- AITA MENNI. 
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 ZK. PROIEKTUAREN IZENA DESKRIBAPENA PARTE-HARTZAILEAK 

2013 8 Kinect eta Azure-n 

oinarritutako 

errehabilitazio birtualeko 

eta tele-errehabiliazioko 

VirtualRehab 

plataformaren garapena. 

 

Sistema berriak bideo-jokoen antza du, eta pazienteen mugimendua atzematen 

du bideo-jokoen kontsolen software batekin elkarri eragiten dioten Kinect® 

kamera baten bidez. Erabiltzaileek etxean ere egin dezakete errehabilitazioa (tele-

errehabilitazioa), ordenagailu edo telebista bat eta Kinect® bat bakarrik behar 

dituztelako terapeutek agindutako programekin entrenatu ahal izateko. 

VirtualRehab plataformak errehabilitazioa dibertigarriagoa eta motibatzaileagoa 

izaten ere laguntzen du. 

Iktus bat izan duten pazienteen % 30ak inguruk desgaitasun-arazo larria dute, hala 

nola paralisia, oreka-arazoak, hizketaren nahasmendua eta defizit kognitiboak. 

Horregatik guztiagatik arazo soziosanitariorik garrantzitsuenetako bat da iktusa, 

eta estrategia berritzaile eta pertsonalizatuak eskatzen ditu kontrolatzeko.  

Sistema berria oso lagungarria da paziente horien arreta hobetzeko... 

- Virtualware. 

- AITA MENNI 

2014-2016 9 Paziente psikogeriatriko 

instituzionalizatuaren 

senideen gainkargaren 

azterlana. Resicare 

Paziente psikogeriatriko instituzionalizatuen senideen gainkarga aztertzeko 

azterlan multizentriko deskribatzailea da.  

 

- Espainiako Ahizpa 

Ospitalarien zentroak. 

- AITA MENNI. 

2015 – 2017 10 Kognizio sozialean 

trebatzeko programaren 

eraginkortasunaren 

azterketa (PECS). 

Eskizofrenia duten pazienteengan –ospitaleratuta eta anbulatorioetan 

daudenengan- emozioak eta pertzepzio soziala hobetzeko azterlana ebaluatzeko 

azterlan multizentrikoa da.  
 

- Espainiako Ahizpa 

Ospitalarien zentroak. 

- AITA MENNI. 
 

2014ko api.-

2016ko abe. 
11 My ZAIN. Zaintzaile 

informalei laguntzeko 

plataforma teknologikoa, 

mendeko pertsonetan 

esku-hartzea hobetzeko. 

Laguntza-sistema aditua da, dementzia-prozesuen, HGKen eta traumatismo 

kraneoentzefalikoen ondorioz arazo neuropsikologikoak dituzten mendeko 

pertsonen zaintzaile ez profesionalentzat (zaintzaile informalentzat). 

Helburuen artean hauek nabarmentzen dira: zaintzaile informalaren eta 

profesionalaren artean laguntza sustatzea; funtzio kognitiboak lantzen dituzten 

jardueren errepositorio bat diseinatzea eta garatzea, edo zaintzaile informalek 

emandako parametroetan oinarrituz, pertsona bakoitzarentzat egokienak diren 

jarduerak ezartzen dituzten erabaki-zuhaitzetan oinarritutako algoritmo bat 

diseinatzea eta garatzea. 

-  (parte-hartzailea). 

- DxD Applications & 

Solutions  (liderra). 

- Sarein Sistemas SL 

(parte-hartzailea). 

- Deustuko Unib. 

(RVCTI agentea). 

- Gizarte-zerbitzuak 

AITA MENNI 
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 ZK. PROIEKTUAREN IZENA DESKRIBAPENA PARTE-HARTZAILEAK 

2015eko urt-

api 
12 Futbolean oinarritutako 

oroipen-programa baten 

garapena eta 

eraginkortasuna 

narriadura kognitiboa 

duten adinekoentzat. 

Arazo kognitiboak dituzten adinekoentzako Oroipen Programak bestelako funtzio 

nagusi kognitiboen artean oroimena eta orientazioa sustatzen ditu, iraganeko 

oroipen pertsonalizatuaren eta esperientzien bidez bizitako oroipenaren bidez, 

subjektua orainera hurbiltzeko modu gisa. 

Programa honen helburua da hamabi saioko esku-hartze estrategia egituratu 

baten eraginkortasuna baloratzea. Elementu nagusia futbola da, eta taldeko 

kideen partaidetza, gozatze eta inplikatze maila hartzen ditu ebaluazio-

irizpidetzat. Hori neurtzeko, inkestak egiten dizkie erabiltzaileei, senideei eta 

profesionalei. 

- LFP (Futbolari 

Beteranoen 

Elkarteen 

Espainiako 

Federazioa). 

- Bartzelonako 

unibertsitate 

autonomoa. 

- AITA MENNI 

2015eko 

mar-mai 

13 Adinekoen egoitzetan 

laguntzaileek duten lan-

zamaren balorazioa. 

Ikerketa-proiektu bat da eta bere helburua arreta-arlo desberdinetarako geriatria-

laguntzailea behar den ala ez neurtzea da, Barthel indizea eta Mendekotasunaren 

Balorazio Baremoa (BVD) konbinatuz, Euskadiko eta Nafarroako zenbait geriatria 

zentrotako esperientzian oinarritutako ratio estandarizatuen esleipen-eredu 

teoriko baten bidez. 

Bere helburu da egoitzetan mendekotasun-maila desberdinak dituzten adinekoei 

zuzeneko arreta emateko behar den denbora baloratzea.  

- Irabazi-asmorik 

gabeko egoitza 

pribatuen elkartea 

(Lares). 

- AITA MENNI. 

 

 

http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/
http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/
http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/
http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/
http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/
http://www.personamayor.org/el-taller-de-reminiscencia-basada-en-el-futbol-de-txurdinagabarri-en-onda-vasca/

