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GURE ADINEKOENTZAT  
PENTSATUTAKO ZERBITZUA
Balioespen Geriatriko Integrala patologia ugari eta 
sendagai asko hartzen dituzten pertsonentzat edo 
eguneroko bizitzan eragina duten narriadura funtzio-
nal kognitibo emozionala dutenentzat pentsatutako 
zerbitzua da.

Balioespena IMQ IGURCO UNBE zentroan edo IMQ 
IGURCO ORUE zentroan egiten da, 3 eguneko egonal-
dian. Denbora tarte horretan, profesionalez osatutako 
diziplina anitzeko talde batek (geriatria, erizaintza, fi-
sioterapia, psikologia, gizarte lana...) pertsonaren arazo 
nagusien azterketa egiten du. Azterketa horren emait-
zetatik abiatuta, zainketa-plan integral bat zehazten da, 
pazientearen bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.

ZURE EGUNEROKOTASUNA HOBETZEKO 
OSASUN-BALIOESPEN INTEGRALA  
Gure zentroetan azterketa sakona egiten dugu 3 egunetan 
zehar eta lau arlo hauek aztertzen ditugu:

Biomedikoa: Mediku geriatrak eta erizaintzako profesionalek 
pazientearen egoeraren azterketa osoa egiten dute, trata-
mendu farmakologikoak berrikusten dituzte eta pazientearen 
nutrizio-egoera aztertzen dute. 

Funtzionala: Fisioterapiako eta terapia okupazionaleko 
profesionalek pertsonak bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko 
dituen oreka, martxa eta gaitasunak balioesten dituzte.

Neuro-psikologia: Psikologo batek pertsonaren egoera 
mentalaren, funtzio intelektual zein kognitiboaren eta egoera 
afektiboaren eta jokabidearen ebaluazioa egiten ditu.

Soziala: Gizarte-langileak pertsonaren ingurune familiarra, 
soziala eta bizi duen giroa identifikatzen ditu; horrela, bere 
autonomiari eusteko behar dituen laguntza eta baliabideak 
ebaluatzen ditu, oztopo arkitektonikoak eta etxebizitzaren ego-
kitzapena kontuan hartuta. 

IMQ IGURCO ZUREKIN DAGO
IMQ Igurcon gure adinekoak esku onenetan senti daitezen 
lanean dihardugu, betiere haien eta haien senideen 
bizi-kalitatea hobetzea bilatuz, instalazio eta zerbitzu 
soziosanitario onenak eskainiz.
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Zerbitzuak

IMQ IGURCO ORUE
 Gorri bidea 2, 
48950 Erandio

94 453 70 02 

IMQ IGURCO UNBE
San Miguel de Dudea auzoa z/g, 

48340 Amorebieta-Etxano

94 630 05 50 
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