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La tecnologia allargarà els anys que les persones
amb dependència podran estar a casa


Una jornada ha exposat a Barcelona l’impacte que es pot assolir
amb una solució de teleassistència de tercera generació.



Els professionals destaquen que aquesta solució permet incrementar
l’autonomia dels usuaris i realitzar una millor gestió dels recursos,
gràcies a sensors connectats a Internet per a monitoritzar l’entorn.


La solució s’anomena eKauri® i ha estat desenvolupada pel centre
tecnològic Eurecat.


Alzheimer Catalunya Fundació i el Centre de Vida Independent

(CVI) han validat l’adaptabilitat i usabilitat d’aquesta tecnologia en
el àmbit domiciliari de les persones amb dependència i, per tant,
especialment vulnerables.

Barcelona, 17 de maig de 2018.- El centre tecnològic Eurecat ha desenvolupat el
concepte de teleassistència de tercera generació, que “utilitza sensors connectats a
Internet per a monitoritzar l’entorn de la persona de manera molt poc intrusiva”, amb
la finalitat de “fer el seguiment d’usuaris amb diferents graus de dependència que
viuen sols i poder allargar així els anys d’estada a la seva llar”.
Així ho ha exposat avui Enrique de la Vega, responsable del producte eKauri® que ha
desenvolupat durant els darrers tres anys la Unitat de Valorització de Producte Digital
d’Eurecat, durant la Jornada d’Innovació Social, que s’ha celebrat al Casal del Metge
de Barcelona, organitzada juntament amb Alzheimer Catalunya Fundació i l’Associació
per la Vida Independent, i on s’han donat a conèixer experiències de treball conjuntes
en l’ús d’aquesta solució per part de les entitats participants.
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A la seva intervenció, Felip Miralles, director de la Unitat d’eHealth d’Eurecat, ha
assenyalat que en els propers anys tecnologies com la sensòrica, que ja incorpora
eKauri®, i altres com la robòtica i la intel·ligència artificial, permetran “arribar a més
usuaris amb un cost menor” i “allargaran els anys d’estada a casa de les persones amb
dependència, que rebran una atenció personalitzada allà on la necessiten”.
Durant la jornada, Alzheimer Catalunya i Centre de Vida Independent han compartit
diferents experiències d’acompanyament mitjançant seguiment remot i personalitzat
d’usuaris amb dependència, malalts d’Alzheimer que viuen sols i que es troben en
fases inicials de la malaltia. Aquesta col·laboració ha permès evolucionar el producte
fins al seu estadi actual, en que està validat pels professionals d’atenció social i
sanitària.
David Molina, treballador social i gerontòleg d’Alzheimer Catalunya Fundació, ha
explicat que l’ús de la solució eKauri® ha incidit en la qualitat de vida de les persones.
Les dades que ofereix ha ajudat a interpretar les necessitats que té la persona
redefinint els objectius d’intervenció, com la millora del descans nocturn i la reducció
i reajustaments en la medicació. Al mateix temps, s’ha referit a un cas on ha tingut un
efecte positiu en l’economia domèstica de la usuària, “gràcies a l’adequació dels horaris
de la treballadora familiar a la dinàmica de la persona”.
En la mateixa línia s’ha expressat Alberto Rodríguez, treballador social d’Alzheimer
Catalunya, qui ha destacat que eKauri® “ajuda a poder detectar canvis en les rutines
i avançar-se a elles, podent cobrir noves necessitats sense que aquestes siguin un risc
per a la persona”.
Tot plegat, segons la treballadora social de la mateixa entitat, Isabel Duran,
proporciona “tranquil·litat” i un “major control dels recursos de què disposa la persona
usuària per valorar com millorar la seva gestió”.
L’equip professional del Centre de Vida Independent ha explicat que la solució eKauri®
fa que els usuaris “se sentin segurs i puguin continuar vivint on volen i prenent les
seves decisions”, a banda de “millorar” la tasca que fa l’entitat a l’hora d’aportar
qualitat de vida a les persones amb dependència.
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La jornada, que ha aplegat més de 200 professionals i més de 10 ponents de l’àmbit
social i de la salut ha finalitzat amb una taula rodona sobre els reptes de futur i l’ètica
en l’àmbit de la teleassistència, on s’han apuntat noves línies de treball derivades de
l’aparició de productes madurs de teleassistència de tercera generació.
Eurecat està distribuint la solució eKauri® des de 2016 en projectes pilot i des de
2018 com a producte validat entre centres residencials i entitats del tercer sector que
treballen amb persones amb algun grau de dependència i que viuen soles.
Podeu ampliar la informació o sol·licitar entrevistes al Gabinet de Premsa
d’Eurecat a l’email premsa@eurecat.org o al mòbil 630 425 169.
Sobre Eurecat
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de
més de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 43 milions d’euros
anuals i dóna servei a més de 1.500 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics,
formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments
professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a
petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet
de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona i
Amposta i amb una seu a Brasil, participa a 160 grans projectes consorciats
d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 81 patents i
8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la
despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i
proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació
a www.eurecat.org
Més informació:
Montse Mascaró
Premsa | Direcció de Comunicació Corporativa
Eurecat
Tel. (+34) 932 381 400 | Mòbil: (+34) 630 425 169
C/e: premsa@eurecat.org | www.eurecat.org
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Sobre Associació per la Vida Independent
És una entitat sense ànim de lucre que va ser creada per MUTUAL MÈDICA i MUTUAM
l’any 2007 per promoure l'ús dels productes de suport i la tecnologia, amb la finalitat
de millorar la qualitat de vida de les persones dependentes. Al llarg d’aquest anys,
l’AVI ha creat diferents iniciatives per facilitar a les persones que puguin viure una
vida autònoma i activa. Quan aquesta no ha estat possible, hem dotat als
professionals, cuidadors i familiars. És una de les entitats referents en recerca,
desenvolupament, innovació i validació de productes de suport i de la tecnologia
aplicada a les persones amb dependència. Col·labora amb Universitats i Centres de
Recerca per validar productes tecnològics per donar solucions a la població més
vulnerable i cercar sinèrgies perquè es posin a la pràctica. L’any 2016 la Unió Europea,
mitjançant l’EIP on AHA, va guardonar a l’entitat com a Lloc de Referència de la
cooperació d’innovació europea sobre envelliment actiu i saludable, pel nostre
compromís

d’ajudar a fomentar la innovació en aquest camp. Mes informació a

www.cvi-bcn.org/

Més informació:
Mercè Bassas
Responsable de Comunicació.
Centre De Vida Independent
Tel. (+34) 93 5112703
C/e: merce@cvi-bcn.org
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Sobre Alzheimer Catalunya
Alzheimer Catalunya és una fundació que treballa incansablement des del 1988 per
millorar la qualitat de vida de qualsevol persona afectada per una
demència. Sabem que conviure amb la malaltia és dur, per això els ajudem a viure
amb més qualitat i a seguir formant part de la societat. La nostra xarxa d’acords
i plataformes nacionals i internacionals ens ha situat com a entitat de referència en
l’acompanyament i l’atenció a persones diagnosticats, les seves famílies i el
seu entorn, i en consultoria i formació per entitats i professionals del sector.
Mes informació a www.alzheimercatalunya.org
Més informació:
Elias Martinez
Responsable de Comunicació.
Alzheimer Catalunya
Tel. (+34) 93 459 22 94| Mòbil: (+34) 669 63 03 72
C/e: emartinez@alzheimercatalunya.org | www.alzheimercatalunya.org

