
TeNDER je evropski projekt, ki 
pomaga bolnikom pri krepitvi njihove 
neodvisnosti v različnih okoljih: doma, v 
dnevnih centrih, rehabilitacijskih centrih 
in v bolnišnicah. S pomočjo podpornih in 
komunikacijskih orodij bomo v TeNDER 
spremljali telesno počutje in razpoloženje 
bolnikov ter jih povezovali s storitvami 
socialne in zdravstvene oskrbe, da bi jim 
omogočili celostno oskrbo.

V Evropi ima Alzheimerjevo 
bolezen ali druge oblike demence 

več kot 10 milijonov ljudi

Vir: World Health Organization/Europe

Do leta 2030 naj bi se število 
oseb z demenco podvojilo

Vir: World Health Organization/Europe

Dandanes

ZA OSEBE Z ALZHEIMERJEVO  
BOLEZNIJO IN DRUGIMI OBLIKAMI 

DEMENCE

Pomagamo vam krepiti 
samostojnost

WWW.TENDER-HEALTH.EU

contact@tender-health.eu

eu_tender tender-eu-project 

Coordinator

Projekt je financiran iz evropskega programa za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 po pogodbi 
o nepovratnih sredstvih št. 875325.

TeNDER

Ti bolniki imajo pogosto tudi  
pridružene obolevnosti 



Kako TeNDER podpira  

vašo samostojnost?
Večji izzivi samostojnega 

življenja

Povezujemo vaš sistem  
oskrbe

TeNDER’s prispeva k integrirani 

oskrbi in vam pomaga, da bolj 

samostojno živite doma, prav tako 

pa podpira tudi vašo samostojnost 

v dnevnih in rehabilitacijskih centrih 

ter v bolnišnicah. 

  Orodja in opozorilni sistem vam bodo 

pomagali, da se boste doma počutili varno 

ter ostali povezani s sistemom oskrbe.

  Informacije o vašem stanju med pregledi 

pri zdravniku, bodo omogočile prilagoditi 

oskrbo vašim potrebam.

  TeNDER ne nadomešča stikov, ki jih 

imate z ljudmi, ki vas obkrožajo, temveč 

vam pomaga vzpostaviti povezave s 

sistemom oskrbe v vašem okolju in podpira 

vašo samostojnost.

SIMPTOMI 

se z napredovanjem bolezni  

povečajo in so pogostejši

SPREMEMBE VEDENJA

težave pri ohranjanju motivacije in pri 

sporazumevanju

TEŽAVE S SPOMINOM

težave pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil in pri sprejemanju odločitev

UPORABNIK DOBI OBVESTILA 
O POMEMBNIH SPREMEMBAH v 
realnem času

MERILNIKI KAKOVOSTI SPANJA 
zaznavajo vstajanje iz postelje in 
merijo kakovost spanja

PAMETNI SENZORJI opozarjajo 
na odprta vrata in za spremljanje 
uporabo zdravil 

PAMETNI TELFONI (ali/in tablice) 
Z ORODJI, KI PREPOZNAVAJO 
ČUSTVEN IZRAZ

PAMETNE ZAPESTNICE  
BELEŽIJO AKTIVNOST 


