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 O PROXECTO TITTAN ESTÁ ENTRANDO 
NO SPRINT FINAL!

A idade media europea é xa a máis alta do mundo e continúa aumentando rapidamente. 
Estímase que o número de persoas de 65 anos ou máis aumentará do 14% en 2010 ata o 25% en 
2050. Os recentes avances na ciencia e a tecnoloxía axudan a prolongar a vida das persoas, pero 
desgraciadamente iso non significa que teñan máis saúde. O envellecemento, combinado coas 
baixas taxas de natalidade, fixeron que moitos se preocupen polo custo implícito. Esta situación é 
aínda peor nalgunhas rexións periféricas da UE, caracterizadas por maiores taxas de envellecemento
que a media europea, a dispersión poboacional, e a emigración das xeracións máis novas. Gastando 
ata o 40-50% dos seus recursos públicos nos sistemas sanitarios. 

A Estratexia Europa 2020 para un crecemento intelixente, sostible e integrador enfatiza a 
necesidade de promover políticas de envellecemento activo. As discusións dentro da UE 
confirmaron que só a innovación pode superar estes retos para o futuro.



O proxecto TITTAN ten como obxectivo abordar este desafío creando unha rede de 
intercambio, comparación e implementación de boas prácticas nos sistemas de saúde. TITTAN 
contribúe á mellora da calidade de vida e ao desempeño dos sistemas sanitarios rexionais europeos 
en relación ao envellecemento saudable e activo. O desenvolvemento, introdución e preparación da 
implantación de produtos e solucións innovadoras baseadas na tecnoloxía son financiadas a través 
do proxecto con aprox. 1,7 millóns de euros de Interreg Europe. Nunha serie de talleres 
internacionais, compáranse diferentes boas prácticas probadas a nivel rexional e fanse suxestións 
para mellorar as rexións participantes. Os resultados do proxecto son recomendacións de acción que
propoñen enfoques de política rexional para cambiar as condicións no seu marco propio.

O consorcio TITTAN comparte boas prácticas para promover, dentro de tres liñas ou áreas 
temáticas:
 1. Innovación das empresas cara aos servizos sanitarios (innovación OUTsite-IN).
 2. Transferencia de tecnoloxía desde sistemas de saúde ao mercado (innovación INsite-OUT).
 3. Participación activa dos cidadáns na xestión do envellecemento e da saúde (Cidadanía Activa)..

A continuación faga clic debaixo para ver o novo video de TITTAN!

CUARTO TALLER INTERREXIONAL
 - ÁREA TEMÁTICA 3 -
"CIDADANÍA ACTIVA"

Edimburgo, do 2 ao 4 de octubro de 2017

O taller consistiu en tres días de traballo intenso con presentacións de boas prácticas dos 
socios de TITTAN e os seus grupos de interese locais (stakeholders). Este foi o primeiro taller da 
Área Temática 3 "Cidadanía Activa", que explora como aumentar a consciencia dos cidadáns sobre 
o uso das novas tecnoloxías para mellorar a súa calidade de vida, promover novos modelos de estilo
de vida ou prácticas de prevención, así como novos modelos organizativos para mellorar a 
eficiencia, e implicar aos pacientes nas experiencias de co-deseño e co-creación (xunto cos 
profesionais da saúde e coidadores) para mellorar a esperanza de vida e a calidade de vida dos 
cidadáns.

O taller principal realizouse no Royal College of Surgeons de Edimburgo (Escocia). O 
envellecemento saudable e activo foi a característica principal do taller; e todos os socios 
compartiron as súas mellores prácticas co público presente. Foi un programa cheo de oportunidades 
para todos os socios que participan no proxecto para aprender; e especialmente unha oportunidade 
para que os socios escoceses mostraran a gran cantidade de traballo que se está a facer en saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=aemM3EaJ0ys
https://www.youtube.com/watch?v=aemM3EaJ0ys


dixital na súa rexión.

Presentáronse tecnoloxías e iniciativas de vangarda como WRD de Polonia: cando unha 
persoa inconsciente sexa rescatada, e cheguen os socorristas, o teléfono móbil do paciente achégase 
á tableta NFC e o sistema recibe información sobre a súa situación médica: enfermidades, alerxias, 
medicamentos prescritos, etc. 

Desde Galicia presentouse a plataforma electrónica E-Saúde, que se desenvolveu para 
mellorar a comunicación entre os cidadáns e o sistema de saúde pública. É flexible e fácil de usar, 
sen comprometer a seguridade. Ademais, segundo as súas necesidades, algúns servizos e contidos 
poden ser personalizados para os pacientes. 

Desde Almere presentouse Senior Live, onde os seus maiores primeiro poden aprender 
habilidades dixitais e despois ofrecen diferentes servizos como o "Café Online", "Sing & Smile", 
etc. 

Euskadi presentou a Kineage, un xogo adaptado para persoas maiores para estar activas 
mentres se divirten; Age Friendly que adapta os espazos comúns aos maiores desde un punto de 
vista inclusivo, cunha parte especial do programa para os cidadáns con demencia e Osasun Escola, 
unha rede de apoio para adestradores/coidadores, para que os pacientes cheguen a ser máis activos e
autónomos, e finalmente REHACOP, unha rede de cinco fogares para persoas maiores que melloran
a súa calidade de vida, para pacientes en fases temperás de declive cognitivo e que proporcionan 
unha retroalimentación directa ao programa para mellorar a súa calidade. 

Desde Lombardía, presentouse a Ability, un programa continuo de rehabilitación motora 
cognitiva desde o fogar. 

WG13 e ALISS foron presentados polo servidor escocés. O primeiro, WG13, tenta aprender 
habilidades dixitais e, deseguido, presenta todas as opcións dispoñibles en e-health. O segundo, 
ALISS, aumenta a dispoñibilidade de información sobre saúde e benestar para persoas con 
discapacidade, coidadores non remunerados, persoas de apoio, comunidades, profesionais e 
organizacións que teñen información para compartir e así garantir que os "stakeholders" estean 
informados, adestrados e confiados no uso e aplicación de servizos web, que se conectan como 
parte dunha comunidade máis ampla.

Finalmente, desde Saxonia, presentouse a Integrated Care in Carus Consilium Saxony, que 
regula, coordina e garante a saúde e atención sostibles, especialmente nas zonas rurais.

Os días 5 e 6 de outubro, tras as presentacións das boas prácticas, preparouse a visita in situ 
da área temática 2 Innovación "INsite-OUT", preparada polo socio escocés e que permitía aos 
participantes coñecer exemplos locais de iniciativas innovadoras como ALISS ou SHIL.



VISITAS IN SITU - AREA TEMÁTICA 2
"INNOVACIÓN INsite-OUT"

Dentro da AT2, realizáronse as seguintes visitas in situ para obter información máis 
profunda sobre as boas prácticas máis interesantes:

Aprendiz Mentor Nome da Bona Práctica Data

Baixa Silesia
Lombardía 
(FRRB)

Open Innovation Platform
Decembro 18-19, 
2017

Saxonia (HS)
Baixa Silesia
CSG
País Vasco (Univ.
de Deusto)
Almere

Escocia 
(DHI/NHS)

Digital Health and Care Institute (DHI)
Scottish Health Innovations Ltd (SHIL)
Research & Development in Scottish 
Universities 
ALISS and WG13

Outubro 5-6, 2017

País Vasco (IK4, 
Tecnalia)

Saxonia (HS) C3-Saxony Febreiro 07, 2018 

Galicia (ACIS) Almere Health Factory 
Novembro 16-17, 
2017

Escocia (DHI) Galicia (ACIS) PRIS, HIP , E-Saude
Decembro 11-12, 
2017

Almere
Baixa Silesia

País Vasco 
(BIOEF)

M4FUTURE
Age-Friendly Basque Country 

Decembro 14-15, 
2017 



QUINTO TALLER INTERREXIONAL
 - ÁREA TEMÁTICA 3 -
"CIDADANÍA ACTIVA"

Dresde, do 5 ó 7 de febreiro

O último taller TITTAN foi en Dresden, do 5 ao 7 de febreiro. O marco para o taller foron 
tres días en Leipzig e Dresden na  área temática de "Cidadanía activa para un envellecemento 
saudable". Algunhas das mellores prácticas das diferentes rexións europeas foron presentadas, 
discutidas e relacionadas entre si.

Desde Saxonia presentáronse varias prácticas probadas e con éxito, como a 
plataforma CCS-Telehealth que ofrece varios servizos interesantes: Telecoaching, 
Telepathology e Telestroke. A rede GeriNet contén un plan de formación "GeriNeTrainer", 
dirixido a profesionais (e profesionais non sanitarios), para o establecemento local de 
grupos deportivos para persoas maiores e con demencia. Do País Vasco, a compañía de 
investigación TECNALIA presentou "Equimetrix" que tamén pretende mellorar a calidade 
de vida dos maiores proporcionando unha avaliación do equilibrio funcional para 
identificar e cuantificar mediante un algoritmo co fin de evitar caídas, cubrindo a brecha 
actual entre probas clínicas funcionais e as medidas cuantitativas instrumentais. 
Finalmente, presentouse "Spanish Network of Healthy Universities": unha rede para 
promover a saúde e o benestar entre a poboación e a sociedade universitaria. Céntrase na 
prevención con especial énfase na saúde psicolóxica.

O terceiro día, o Comité Directivo ou Steering Committee reuniuse para supervisar e 
planificar as actividades para os próximos meses. O Grupo de Acción 3 (AG3) tamén foi 
establecido, onde DHI de Escocia será a encargada de coordinar e orientar todas as actividades 
dentro do Área Temática 3.



O obradoiro de TITTAN rematou cunha visita ao Centro de Tratamento de Proton do 
Hospital Universitario de Dresden. Durante o obradoiro, os socios e expertos europeos terán unha 
visión detallada de todas as innovacións e plans dentro do sector sanitario saxón e da industria 
sanitaria dos diferentes socios europeos. Doutra banda, neste intercambio de información, os 
representantes da industria saxona tamén se benefician dos conceptos innovadores doutras rexións 
europeas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• Os próximos meses estarán cheos de traballo duro para todos os socios, para facer 
todas as visitas in situ dentro da TA3 e, por suposto, cada rexión ten para desenvolver os 
seus propios plans de acción para adaptar e aplicar as boas prácticas que considere como 
máis interesantes.

• Obradoiro interrexional sobre saúde personalizadas (Milán, 11 de abril, 2018): O 
evento reúne proxectos da EI que abordan retos da saúde e ciencias da vida, proxectos 
internacionais (TO-REACH, IC-PerMed y ERA-PerMed) e iniciativas pan-europeas como 
Esther (Tecnologías emerxentes e intelixentes para os coidados na saúde) para entender as 
principais prioridades da medicina personalizada que poden abordarse a nivel rexional.

• Obradoiro de TITTAN en Baixa Silesia sobre envellecemento saudable (Breslavia 
(Wroclaw) 7-8 maio, 2018): Reunirá “stakeholders” de Baixa Silesia xunto con socios do 
proxecto para presentar boas prácticas que non foran presentados ata agora e outras cuxa 
viabilidade sería interesante comprobar para seren implantadas na rexión polaca. Baixa 
Silesia creará un dos cinco centros programados de Competencia Geriátrica, isto farase no 
Hospital Especialista A. Falkiewicz. Polo tanto, o socio polaco organizará esta conferencia 
xunto con eles.



PARTNERS

Para máis información:
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