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M3W Projekt a szellemi frissesség megőrzéséért
|

Hároméves európai uniós projekt indult, amelynek során az idősödő emberek
szellemi frissességének változásait jelző eszközkészletet – bizonyos online
játékokban elért eredményeket mérő és értékelő megoldásokat – fejlesztenek.
Az M3W (Maintaining and Measuring Mental Wellness) projektet megvalósító
konzorciumnak négy magyar tagja van.

Több hónapos előkészítést követően elindult az M3W projekt.
Az Európai Unió és az AAL (Ambient Assisted Living) Közös Programhoz társult további
országok támogatásával futó projekt időtartama 36 hónap, összköltsége 2,7 millió euró
(ebből az AAL Közös Programtól elnyert támogatás összege 2,1 millió euró). Fő célja
olyan eszközkészlet kifejlesztése, amellyel az idősödő emberek saját maguk
gondoskodhatnak szellemi jól-létük megőrzéséről és a szellemi állapotukban bekövetkező
esetleges változások jelzéséről.
Az M3W projekt ötletét az a tény adta, hogy a világon és persze Európában is az életkor
emelkedésével egyre többeket érint a szellemi képességek korral járó változása. Annak
felismerése, hogy a folyamat mikor válik természetes hanyatlásból szellemi zavarrá, még a
specialistáknak sem egyszerű feladat. Még nehezebb a változás időben való felismerése a
családtagok, rokonok és barátok számára.
Az M3W projektben kifejlesztendő eszközök a mentális változásokat, tendenciákat
tudományos alapokon, szigorúan ellenőrzött – jellemzően otthoni – környezetben, online
játékok segítségével, szórakoztató módon mérik. A kapott adatok alapján a rendszer
jelzéseket, figyelmeztetéseket, riasztásokat vagy jelentéseket küldhet az érintett
személyeknek és hozzátartozóiknak, felhívva a figyelmüket arra, hogy baj lehet, ajánlatos
orvost, szakembert felkeresni. A fejlesztők szándéka az, hogy az idősödő ember szellemi
frissességét kizárólag a saját korábbi szellemi állapotával hasonlítsák össze. A projekt
további célja olyan többnyelvű, multikulturális közösségi portál építése, ahol az idős
emberek, a hozzátartozóik és a szakértők megoszthatják a tapasztalataikat.
Az M3W projektben hét partner vesz részt. Görögországot, Luxemburgot és
Svájcot egy-egy, míg Magyarországot négy szervezet képviseli a konzorciumban.
A hazai tagok:

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egészségipari Mérnöki
Tudásközpont mint a projekt koordinátora, Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék);
- Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika;
- Silver Kiadó Kft.;
- Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház.
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