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PERTSONAK BETI ZAINKETEN 
ERDIGUNEAN DAUDELAKO



Gure egoitza guztiek banakako 
jarraipena eta laguntza eskaintzen 
duten lehen mailako osasun-taldeak 
dituzte. Gainera, aditu talde batek, 
adineko egoiliarren gaitasun fisiko, 
kognitibo, funtzional eta sozialak 
mantentzeko, laguntza-programa 
guztiak diseinatu eta inplementatzen 
ditu, baita eguneroko jardueretarako 
laguntza eta asistentzia ere. Baina, 
batez ere, IMQ Igurcoren egoitzetan, 
adineko pertsonek, ahalik eta 
kalitate handieneko zaintzak 
izango dituzte: giza kalitatea. Izan 
ere, gure egoitzetan, pertsona beti 
zainketen erdigunean dago.

Helb.: Vitoria-Gasteiz kalea 12, 48003 Bilbo 
Tel.: 94 679 27 41

BILBOZAR

Gure egoitzak

IMQ Igurco  
EGOITZAK

ZAINTZA INTEGRATUEN KALITATEA  
BILBOKO ERDIGUNE HISTORIKOAN
Estrategikoki Bilboko hirigunean kokatuta dago, 
Bilbo Zaharraren inguruan. IMQ Igurco Bilbozar  
Bizkaiko Foru Aldundiaren azpiegitura sozialen  
sareko partaidea da.
Adineko pertsonentzako egoitza eta eguneko 
zentroa du, San Frantziskoko, Bilbo Zaharreko eta 
Zabaleko jarduera soziokomunitarioaren barruan. 
Gaur egun, bere eragin-eremuko elkarteekin parte-
katutako hainbat ekimen ditu martxan, integrazio 
komunitarioko programaren barruan.

EDUKIERA:  
137 egoitza-plaza (pribatuak eta publikoak)
50 plaza eguneko zentroan (publikoak) 



BIZI KALITATEAREN  
ERRESERBA NATURALA 
Urdaibaiko biosfera-erreserbaren erdigunean 
kokatzen da, Foruan, Gernikatik kilometro batera; 
IMQ Igurco Foruak lehen mailako instalazioak ditu, 
erabiltzaileen behar bakoitzari erantzun egokia ema-
teko. Pertsonan oinarritutako arreta-kontzeptua es-
kaintzen duen diziplinarteko talde bat du, familiak, 
agente laguntzaile gisa jarduten duelarik.

EDUKIERA: 44 plaza (pribatuak eta itunduak)

Helb.: Elexalde auzoa 34, 48393 Forua
Tel.: 94 625 60 73

FORUA

KALITATEA ETA EROSOTASUNA 
AMOREBIETA-ETXANOKO ERDIGUNEAN
Bizkaiko Foru Aldundiaren azpiegitura-sarekoa  
da, eta plaza publiko eta pribatuak eskaintzen  
ditu Zornotzako erdigunean. Mendi berdez ingura-
tuta dago eta Bilboko erdigunearekin lotzen duten 
hainbat autobus eta tren linea ditu. Gune zabalak, 
abangoardiako teknologia eta ekipamendu 
modernoak ditu, kalitate eta erosotasun han-
dienak bermatzeko.

EDUKIERA: 112 plaza (pribatuak eta itunduak)

Helb.: Jose Antonio Aguirre kalea z/g, 48340 Amorebieta 
Tel.: 94 625 60 73

JOSÉ Mª AZKUNA

ATSEDEN HARTZEKO ETA 
INDARBERRITZEKO LEKU PAREGABEA
Zornotzatik eta Durangotik 10 minutu baino gutxia-
gora dago, eta 6.500 m2-ko azalera eraikia du. Bere 
filosofia nagusia adineko egoiliarren duintasuna, 
autonomia eta bizi-kalitatea sustatzeko beha-
rrezkoak diren protokoloak, tratamenduak eta 
zainketak ezartzea da. Lehen mailako errehabilita-
zio-ekipo bat eta 3 zerbitzu-unitate ditu: Egoitza- 
unitatea, Errekuperazio Funtzionaleko Unitatea eta 
Bizitzaren Amaierako Zainketa Unitatea.

EDUKIERA: 129 plaza (pribatuak eta itunduak)

Helb.: San Miguel de Deudea auz. z/g, 48340 Amorebieta
Tel.: 94 630 05 50

ORUE



Gure zentroren bati buruzko informazioa edo irtenbide 
soziosanitario gehiago nahi izanez gero, kontsulta iezaguzu.

Zuri laguntzeko gaude. 

Helb.: Gorri bidea 2, 48950 Erandio
Tel.: 94 453 70 02

Helb.: Zorrozgoiti Bidea 23, 48013 Bilbo
Tel.: 94 474 25 36

UNBE

LOTURARIK GABEKO EGOITZA  
(LIBERA-CARE ARAUA)
Bilboko Zorrotza auzoan dago eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren gizarte-azpiegituren foru-sarearen partaide da. 
Banakako logelak eta logela bikoitzak ditu, bainugela 
pribatuarekin. Egoitzak laguntza-unitate desberdinak 
dituen 6 solairu eta kalitate-estandar altuenak dituen 
azken teknologia erabiltzen ditu.
IMQ Igurco Zorrozgoiti Libera-Care Arauaren bidez 
Zainketa Duinak Fundazioak emandako ziurtagiri 
baten akreditazioa lortu duen Bilboko adinekoen 
lehen egoitza eta bakarra da. Helburua, zaindutako 
pertsonaren duintasunean arreta jartzea da.

EDUKIERA:  
140 plaza, banakako 100 logela eta 20 logela 
bikoitzetan banatuak (pribatuak eta publikoak)

ZORROZGOITI

GURE EGOITZA, ZURE ETXEA.  
10.000 METRO KOADROKO LASAITASUNA
Loiutik 300 metrora eta Bilbotik, Getxotik eta Barakal-
dotik 10 minutura dago. Zentroak errehabilitazio-ekipo 
espezializatu bat eta arretarako bi unitate bereizi ditu.
Egoitza-unitatea, BFArekin itundutako plaza priba-
tuekin eta plaza publikoekin, eta Zainketa Espezia-
lizatuetako Unitatea, Berreskurapen Funtzionaleko 
plazekin eta Bizitza Amaierako Zainketa plazekin. 
Banakako arreta eskaintzen duten langileria espeziali-
zatua dute, egoiliarren egonaldian, zaintzen, laguntzen 
eta artatzen duten pertsona bakoitzaren gaitasunak 
indartzeko helburuarekin. 

EDUKIERA: 140 logela  
                    (plaza pribatuak eta itunduak)
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