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Datozen orrialdeetan aurkezten den txostenaren xedea da azken hiru urteetan Euskadiko koordinazio soziosanitarioaren arloan egindako lanaren kontu
ematea, proiektu estrategikoek lortutako garapen-maila eta Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 direlakoak (aurrerantzean, ASSLEak) hedatzean egindako beste erdiespen batzuk barne.
Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak honako oinarri honekin
definitu ziren: “Arreta soziosanitarioa Euskadin bizi garen pertsona guztientzako ondasun bihurtzeko gogoa, erakunde-esparru konprometitu eta adostu
batean, elkarrenganako konfiantzazko esparru batean”.
Azken hiru urteotan arreta soziosanitarioko eredu eraginkor baten alde egiten
jarraitu da, gizarte-zerbitzuen sistemaren eta osasun-sistemaren jarduketak
eta haietako profesionalak modu jasangarrian koordinatuz eta, hitz batean,
pertsonak eta haien bizi-proiektua behar soziosanitarioei erantzuteko esku-hartze ororen antolaketa-ardatz bihurtuz.
ASSLE-etan definituriko eginkizuna eta ikuspegia arreta soziosanitarioaren
lehentasunezko sei ardatzetan zertu dira, zeinek 17 proiektu estrategiko
garatzen baitituzte.
Aurreko formulazio estrategikoek ez bezala, ASSLE-ek beren apustu estrategikoa gauzatzeko proiektuen kopurua murriztea proposatu zuten, ekimenen
heltze konplexua errazteko eta helburuen erdiespenean eraginkortasun eta
efizientzia handiagoak lortzeko asmoz.
Horrela, hurrengo apartatuek proiektu estrategiko bakoitzean sakontzen
dute eta haien egoera ulertzeko funtsezko alderdiak jasotzen dituzte, ezarketan erabakigarriak izan diren elementu erraztaileetan eta oztopoetan arreta jarriz, baita proiektu bakoitzak ekosistema soziosanitarioari ekarri dizkien
mugarri eta eragin nagusietan ere.
Esku artean dugun ebaluazio-dokumentuan, aldi honetan lortutako emaitza
nagusiak aurkezten dira, proiektuak abian jartzean ikusitako eraginkortasunari, efizientziari, errepikagarritasunari eta ikaskuntza azpimarragarriei
dagokienez, baita COVID-19aren pandemiak eremu soziosanitarioan sortutako osasun-alertaren kudeaketari dagokionez ere (ikusi 3. eranskina).
Laburbilduz, txosten honen bidez, ekosistema soziosanitarioaren barruan
(2017tik 2020ra) gauzatu diren proiektu estrategikoen hedapena bere testuinguruan analizatzea proposatzen da. Era berean, jarduketak behar soziosanitarioak dauzkaten pertsonen inguruan antolatzen dituen arreta soziosanitario eraginkorra eta jasangarria lortzeko eredu baten aldeko apustuan
heltzeke edo finkatzeke dauden lorpenak eta alderdiak ebaluatzen dira.

Lourdes Zurbanobeaskoetxea eta Jose Antonio de la Rica
Euskadiko koordinatzaile soziosanitarioak 2017/2020
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SARRERA

EUSKADIKO ARRETA
SOZIOSANITARIOAREN
LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK
2017-2020 DIRELAKOAK
GARATZEKO TESTUINGURUA
Jarraian aurkezten den dokumentua 2020ko ekain eta abendu bitartean prestatu
da, 2020ko abendura arte indarrean egon diren Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoen (aurrerantzean ASSLE esango zaie) amaierako jarduera- eta
ebaluazio-memoria moduan.
Txosten honetan bildutako informazioa Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak
Koordinazio Soziosanitarioko Talde Zabaldua1 delakoarekin elkarlanean (1. irudia) 2018ko urtarrilean eta 2020ko abenduan egindako lanaren emaitza da.
1. irudia. Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioa (2017-2020)

KOORDINAZIO SOZIOSANITARIA

Koordinazio
Soziosanitario
Autonomikoa

Euskadiko Koordinazio
Soziosanitarioko Taldea

Talde teknikoa
(Osakidetza eta BIOEF)
Lurraldeko koordinazio soziosanitarioa, EUDEL eta
Emplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

Euskadiko Koordinazio
Soziosanitarioko Talde
Zabaldua

Iturria: Geuk egina

Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak eta haien talde teknikoa (Osakidetzak
lagatako bi profesionalez eta BIOEF Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioak2 kontratatutako bi profesionalez osatua) izan dira ASSLE-en biderapen
estrategikoa, ondorengo garapena eta helburuen lorpen-mailaren ebaluazioa egiteko prozesuko liderrak. Modu osagarrian, gobernantza soziosanitarioa eratzen duten beste figura batzuek laguntza eman dute, adibidez, lurralde-koordinatzaileek

1. Arreta Soziosanitarioko Talde Zabaldua honako hauek osatzen dute: lurralde historiko bakoitzean eta eremu bakoitzean
koordinazio soziosanitarioaz arduratzen diren pertsonek (hau da, pertsona bat osasun-eremua koordinatzeaz arduratzen
da, Osasuneko Lurralde Ordezkaritzan edo Osakidetzan, eta beste bat, lurralde bakoitzeko foru-erakundeko profesional
bat, gizarte-zerbitzuen eremua koordinatzeaz), EUDELeko talde teknikoko profesional batek eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko ordezkari batek.
2. BIOEFek koordinazioa garatzeko bi teknikari dauzka, eta, gainera, 2020an beste teknikari bat kontratatu du EHSSEaren proiektua garatzeko
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(lurralde historiko bakoitzeko bi: bata, gizarte-zerbitzuen sistema ordezkatuz, eta
bestea, osasun-sistema), EUDELeko (Euskadiko Udalen Elkarteko) ordezkari batek, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko ordezkari batek (Eusko Jaurlaritza)
eta osasun- eta gizarte-erakundeetako funtsezko beste eragile batzuek, hala nola
erreferente soziosanitarioek.
Aipatutako figura eta profesional guztiek (koordinazio soziosanitarioaren talde
teknikoak izan ezik) lan egiten duten erakundeen barruan gauzatzen dituzte
beren eginkizunak; beraz, ASSLE-etan kokaturiko proiektu soziosanitarioei egiten dieten ekarpena osagarria da eta, hortaz, badaude haien eskuragarritasuna
baldintzatzen duten mugak.
ASSLE-en hedapenaren hasiera zenbait gertaerak baldintzatu dute. Lehenik
eta behin, 2017ko urtarrilean aurreko estrategia soziosanitarioari buruz (Arreta
Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2013-2016 —aurrerantzean ASSIE esango zaie—) egindako ebaluazio-txostena bukatu zen eta Arreta Soziosanitariorako
Euskal Kontseiluari aurkeztu zitzaion (2017ko apirilaren 12an), baita Eusko Legebiltzarreko Osasuneko eta Enplegu, Gizarte Politika eta Gazteriako Batzorde
Mistoan aurkeztu ere (2017ko urriaren 25ean).
Bigarrenik, eta aurrekoari lotuta, ASSIE-ei buruzko ebaluazio-txostena bukatzean
hasi ziren analisi- eta hausnarketa-lanak, haiek ere alderdi prospektiboarekin,
arreta soziosanitarioaren eremuan sortzen ari diren joerak barne hartzen dituen
planteamendu estrategiko berria egiteko eta, aldi berean, ASSIE-etan sortu ziren
eta hedapen-fasean dauden proiektuen jarraitutasuna bermatzeko asmoz. Lan
horietako batzuk hauek dira: eremu soziosanitarioko estrategia nazionalak eta
nazioartekoak bilatzea eta konparatzea, ikuspegi berriak analizatzea, ikuspegiok
Euskadiren bitxitasunera egokitzeko moduaz hausnartzea, euskal testuinguru
soziodemografikoa azaltzen duten aldagai nagusiak analizatzea eta, horrela, azkenean, etorkizuneko ASSLE-en corpusaren formulazioa erdiestea.
Heltze estrategikoko alderdi soziosanitarioak identifikatze eta leheneste aldera,
elkarrizketak, lantegiak eta lan-saioak egin ziren euskal ekosistema soziosanitarioko funtsezko eragileekin (bai laguntza-alderdikoekin bai antolaketa-alderdikoekin), atariko proposamen estrategikoari begira behar soziosanitarioez hausnartzeko
helburuarekin3.
Era berean, komeni da azpimarratzea ASSLEak garatzeko aldian ez dela egon antolaketa-ekimen eta ekimen zientifiko batzuk abian jartzeko aurrekontu-zuzkidurarik;
beraz, proiektu batzuk ezin izan dira guztiz edo partzialki burutu.
Duela gutxi ustekabean ASSLE-en garapenean baldintzatzaile erantzunezin bat
sartu duen beste faktore bat hauxe da: COVID-19aren pandemiaren eragina eta,
bereziki, lehentasunezko arreta soziosanitarioaren xede-kolektiboetako batzuetan
duen intzidentzia: adinekoengan, desgaitasuna duten pertsonengan eta bazterketa-arriskuan dauden pertsonengan.
Osasun-krisia kudeatzeko, Euskadin (baliabideen eskumen-araubidea edozein izanik ere) pertsonei arreta soziosanitarioa emateko erantzunkideak diren erakunde
eta eragile guztien artean koordinatzeko aparteko ahaleginak egin behar izan dira,
SARS-CoV-2 birusaren hedapenari eusteko, arrisku-kolektiboetan duen ondorea txikiagotzeko eta kasu bakoitzean arreta soziosanitario egokiena emateko asmoz.

3. ASSLE 2017-2020 direlakoak egiteko metodologia txosten honen 1. eranskinean kontsulta daiteke.
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Horretarako, funtsean COVID-19aren lehen olatuaren hilabeteetan (2020ko martxotik ekainera arte), eremu soziosanitarioan osasun-krisiaren kudeaketaren koordinazioa eta babesa lehenetsi beharrak eragin handia izan zuen proiektu estrategikoak
betearazteko jardueran.
Dena den, eremu publikoan erantzukizunak gauzatzean eskatu beharreko gardentasuna eta kontu-ematea bermatze aldera eta on komunaren mesedetan, datozen
apartatuetan egindako lana aurkeztuko da, 2017-2020ko aldian ASSLE-etako 17
proiektuak hedatzean lortutako mugarriak eta aurkitutako oztopo eta zailtasun nagusiak zehaztuz.

18 � JARDUERA ETA EBALUAZIO MEMORIA

EUSKADIKO ARRETA
SOZIOSANITARIOAREN
LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK
2017-2020 DIRELAKOEN
IDAZKETA-ESPIRITUA
Lehenago aipatu den moduan, eremu soziosanitariorako (2017-2020ko aldirako)
dokumentu estrategikoa egiteko, aurretiazko lana egin da, alegia, arreta eta zaintzak
emateko ikuspegi ekologiko eta jasangarrietan aurrera egitea xede duten joera teoriko
eta praktiko berriak arakatu eta analizatu dira.
Osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen sistemaren koordinazioan oinarritutako
arreta-ereduen inguruko berrikuntzan ardaztutako lan horrez gain, Euskadiko testuinguru soziodemografikoa analizatu zen, gure ingurunearen dinamikari buruzko
ezagutza eskuratze aldera, joerak identifikatzeko eta oraingo behar soziosanitarioei, sortzen ari direnei eta etorkizunean egongo direnei aurrea hartzeko beharrezko abiapuntua baita.
Analisi horren emaitzak berretsi zuen euskal gizarteko biztanleria-zahartzea gora
egiten ari dela. Gainera, egiaztatu zen lan-prekarietatearen, genero-desparekotasunaren eta zaintzen familia-ereduaren krisiaren ondoriozko faktore batzuek,
besteak beste, kalteberatasun-egoeretan egoteko arriskua handitzen zutela, bereziki xede-kolektibo soziosanitarioak osatzen dituztenen artean. Halaber, behar
soziosanitario berriak sortzen ari direla ikusi zen.
Hori dela eta, munduko zenbait herrialdetan izandako esperientziak analizatuta,
ASSIE-ekin hedatutako koordinazio-ereduan identifikatutako hobekuntza-arloen
behaketa kritikoa eginda eta gure inguruneko beharretan arreta jarrita, lan-ildoen
ordez lehentasunezko arreta-elementuei heldu behar zien planteamendu bat taxutu zen.
Ikuspegi hori Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoen oraingo izendapenera eraman zen eta proposamen egituratu bat formulatu zuen zenbait alderdiri
heltzeko, hala nola sistemen antolaketa efizientea (1. lehentasun estrategikoa),
baliabide publikoen bidezko banaketa nahikoa bermatzeko (2. lehentasun estrategikoa); arreta modernoa, erabakitzailea eta koordinatua jasotzeko bermea,
biztanleria-osasun hobea eta gizarte-ongizate hobea lortze aldera (3. lehentasun
estrategikoa); ekintza guztietan prebentzioa eta arriskuen murrizketa eta biztanleen eskarietarako eta lehentasunetarako arreta sustatzen dituena (4. lehentasun
estrategikoa); prozedurak etengabe hobetzeko grinarekin (5. lehentasun estrategikoa), eta berritzeko eta Euskadin aurrerapena eta kohesio soziala dakartzan
ezagutza sortzeko gai dena (6. lehentasun estrategikoa).
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1. taula. ASSLE 2017-2020 direlakoetako lehentasunezko ardatzen eta proiektu
estrategikoen zerrenda.

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK,
EUSKADI 2017-2020
- I. lehentasun estrategikoa. Koordinazioaren egituraketa soziosanitarioa. Proiektu hauek
biltzen ditu:
·

Koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua

·

Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua

·

Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa

- II. lehentasun estrategikoa. Baliabideen egituraketa soziosanitarioa. Bi proiektu barne
hartzen ditu:
·

Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa

·

Finantzaketa soziosanitarioko esparrua

- III. lehentasun estrategikoa. Arretaren egituraketa soziosanitarioa. Ugariena da, zortzi
proiektu dauzka eta:
·

Protokolo soziosanitarioen gida

·

Osakidetzako historia klinikoa egoitzetan hedatzea

·

InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzea

·

Batzorde soziosanitarioak garatzeko eskuliburua

·

Baterako lan soziosanitarioaren pilotua

·

Historia soziosanitarioa

·

Laguntza-ibilbide soziosanitarioak xede-kolektiboaren arabera

·

Laguntza-ibilbide soziosanitario ez-presentzialak

- IV. lehentasun estrategikoa. Prebentzio soziosanitarioa eta herritarren partaidetza. Proiektu hauek biltzen ditu:
·

Adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna

·

Prebentzio soziosanitarioko eredua

- V. lehentasun estrategikoa. Ebaluazio soziosanitarioa. Proiektu bakarra dauka:
·

Aginte-taula soziosanitarioa eta inkestak diseinatzea

- VI. lehentasun estrategikoa. Berrikuntza soziosanitarioa. Honek ere proiektu bakarra
dauka:
·

Ezagutza soziosanitarioaren berrikuntza eta kudeaketa

Iturria: Geuk egina

Eta hori guztia, pertsonak sistemaren erdigunean jarriz, haien beharrei hurbileko
ekintzez erantzunez, haien lotura komunitarioak indartuz, haien autonomia sustatuz eta betiere pertsona bakoitzak erabakiak hartzeko duen eskubidea errespetatuz.
Espiritu horrek, erakunde-adostasun sendo batek babestuta, Euskadiko Arreta
Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 direlakoen hedapena
ahalbidetu, eta hasiera eman zion. Iñigo Urkullu lehendakariak aurkeztu zituen
lehentasunok, Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegian 2018ko
otsailaren 9an egindako ekitaldi publikoan4.

4. Informazio gehiago eskuratzeko: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/albums/7143-lehendakari-reafirma-apuesta-las-institucio-nes-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos
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LEHENTASUNEN
EBALUAZIOA

1. LE-A: KOORDINAZIOAREN
EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
1.1. PROIEKTUA. KOORDINAZIO
SOZIOSANITARIOAREN GOBERNANTZA-EREDUA
1. IKUSPEGIA
Gizarte-zerbitzuen sistemaren eta osasun-sistemaren arteko koordinazioa egituratzeko diseinaturiko lehen proiektua gobernantza-eredu soziosanitario praktiko
bat, esku-hartze eta egikaritze estrategikoaren (plangintzaren eta antolamenduaren), antolaketaren eta laguntzaren alderdietan oinarrituta dagoena eta esku
hartzen duen eremu bakoitzarentzako erreferentziako figurak eta profesionalak
antolatzen eta zehazten dituena.
Egungo gobernantza-eredua planteatzeko eta diseinatzeko, ekintza estrategiko
batzuk programatu ziren: indarreko koordinazio soziosanitarioko egitura analizatzea, eredu berriaren koordinazio-egitura soziosanitarioak maila guztietan
eta esku hartzen duten erakunde guztientzat (Arreta Soziosanitariorako Euskal
Kontseiluarentzat, lurralde-kontseilu soziosanitarioentzat, batzorde soziosanitarioentzat eta lehen mailako arreta soziosanitarioarentzat, besteak beste) definitzea eta eremu eta erakunde bakoitzeko eragile soziosanitarioen rolak eta eskumenak zehaztea. Azkenik, erakunde bakoitzeko erreferentziako profesionalen
mapa egiteko aukera aipatu zen, ereduari gehitutako balio gisa.

Helburua
Ikuspegi horretatik, proiektu honen helburua koordinazio soziosanitariorako gobernantza-eredu eragile bat zehaztea da.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da.
Lantaldearen osaera taula honetan agertzen da, eta erakunde guztietako profesionalen aholkularitza juridiko puntuala jaso du:
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2. taula. Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua egiteko erakunde arteko batzordeko kideak.
• Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio
Sanitarioko Zuzendaritza (Osasun Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Araubide Juridiko, Ekonomiko eta
Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza
(Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (AFA)

• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(AFA, gizarte-zerbitzuen eremua)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(BFA, gizarte-zerbitzuen eremua)

• Pertsonen Autonomia Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusia (BFA)

• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)

• Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zuzendaritza Nagusia (GFA)

• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(GFA, gizarte-zerbitzuen eremua)

• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
(Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila,
Eusko Jaurlaritza)

• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)

• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa

• Bilboko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta

• Osasun Saileko osasun-programetako
eta herritarrekiko harremanetarako
aholkularia (Eusko Jaurlaritza)

• EUDELeko teknikariak
• Koordinazio Soziosanitario
Autonomikoko talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Lan-saioen aktak

2. HEDAPENA
Aldi honetan zehar, gobernantza-eredu sendoa prestatu da, erakunde arteko egitura soziosanitario konplexuari eusteko gai dena. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua lantaldeko kide guztien artean zehaztu eta adostu da. Hona
hemen ereduaren oinarria: gizarte-zerbitzuen sistemaren eta osasun-sistemaren
arteko koordinazio soziosanitarioaz arduratzen diren organo erabakitzaileak eta
figurak Euskadiko hiru kudeaketa-alderdietan (laguntzan, antolaketan eta erakundeetan) egituratzea.
Eredu hori Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluak (ASSEKek) aurkeztu eta
berretsi zuen, 2019ko maiatzaren 6ko osoko bilkuran 5. Gaur egun, dekretu moduan eratzeko izapidetze juridikoa egiten ari da (ikusi 2. proiektua).
Era berean, osasun-sistemako erakunde guztietako erreferente soziosanitarioen
mapa egin da; Euskadiko gizarte-zerbitzuen sistemako erakunde eta entitateetako
erreferenteak diren figurez osatzeke dago.
Horregatik, esan daiteke betearazpen-maila % 100 dela.

5. Informazio gehiago eskuratzeko: https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53943
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3. EBALUAZIOA
Proiektu honekin gobernantza-eredu bat edukitzeko planteamendua guztiz bete
da. Hala ere, heltzeko zailtasunak egon dira, ezaugarri horietako eredu baten definizioaren eduki estrategikoaren ondorioz. Oztopo eta elementu erraztaile hauek
azpimarra daitezke:

Oztopoak
• Zaila da nahasitako arreta-maila guztietarako koordinazio-egitura soziosanitarioen definizioari buruz ados jartzea.
• Zaila da ereduan parte hartzen duten erakundeetako bakoitzaren eskumen-araubidean oinarrituta eginkizunak bateragarri egitea.
• Zaila da gobernantza soziosanitarioko figurak eta organoak definitzea eta haien
eginkizunak zehaztea.
• Zaila da gizarte-zerbitzuen sistemako erakunde edo entitateetan erreferente
soziosanitarioen figurak identifikatzea.
• Zaila da adostea Koordinazio Soziosanitario Autonomikoaren figurak bakarra
edo buru bikoa izan behar duen (eremu bakoitzeko koordinazio-figura bat autonomia-mailan, beste mailetan gertatzen den bezala) eta talde teknikoak egiturazkoa ala funtzionala izan behar duen.
• Konplexua da koordinazio-organoen izaera antolaketa-alderdian negoziatzea.

Elementu erraztaileak
• Joan diren urteetako esperientziatik ikasi da, batez ere Eusko Jaurlaritzaren,
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien eta EUDELen artean Euskal
Autonomia Erkidegoko arreta soziosanitarioaren garapenerako sinatutako lankidetza-hitzarmen globalaren (2003ko urtarrilaren 30ekoaren) ondorioz.
• Erakunde guztietako funtsezko eragileek modu aktiboan parte hartu dute.
• Kalitate oneko eztabaidek eta ekarpenek eredua aberastu eta hobetu dute.
• Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak
(Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza) koordinazio soziosanitarioko organoen eta
figuren aukera tekniko eta juridikoei buruzko aholkularitzan parte hartu du
noizean behin.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Euskadiko koordinazio soziosanitariorako gobernantza-eredu bat erdiestea mugarri garrantzitsua izan da gizarte-zerbitzuen sistemaren eta osasun-sistemaren
arteko koordinazioaren historian; izan ere, koordinazio soziosanitarioaren bilakaeran lehenengo aldiz, esku hartzen duten erakunde eta eragileen jarduketak eta
harremanak funtsean ikuspuntu funtzionaletik formalizatu eta arautu dira. Hau
da, eginkizun erantsiak gain hartzen dituzten egiturak eta baliabideak koordinatzea
erabaki da; horrelakoak egon badaudenez, ez da horretarako egitura-zuzkidurarik
behar.
Era berean, gobernantza-eredu bat edukitzeak ondorio garrantzitsuak izan ditu
gizarte-zerbitzuen sisteman eta osasun-sisteman.
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Lehenik eta behin, arreta soziosanitarioa diziplina arteko eta erakunde arteko
koordinazio-eremu moduan kokatzeko eta ezagutzeko balio izan du; bertan, profesionalek, taldeek eta esku-hartzeek jarduketa-esparru zehatza eta egonkorra,
sortzen ari diren behar soziosanitarioetara egokitzeko gai dena, eskatzen dute.
Bigarrenik, eragin estrategikoa aipatu behar da; izan ere, gobernu-proiektu honek
gizarte- eta osasun-erakundeak hurbiltzea lortu du, sistemen arteko bat-egite eta
erantzunkidetasunerako gune horretan diharduten profesionalen jarduketak errazten eta babesten dituzten jarduketa-irizpide komunak ezartzeko asmoz.
Era berean, antolaketa-berrikuntzari lotutako eragina izan du, hornidura soziosanitarioan esku hartzen duten figura eta organo nagusiak argitzea eta antolatzea ekarri
duelako eta, horretarako, Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Ereduaren esparruko elementu bakoitzaren eginkizunak zehaztu direlako, baita bakoitzetik zer
espero den ere.
Eta, horrez gain, eragin holistikoa izan du euskal ekosistema soziosanitarioan;
izan ere, gobernantza-eredua zehazte aldera, lan-saio luzeak eta konplexuak izan
dira oso ikuspuntu desberdinak eztabaidatzeko eta egokitzeko eta, horren ondorioz, azken buruan, erakundeen artean inoiz ez bezalako adostasuna lortu da.
Azkenik, Euskadiko osasun-erakundeetako erreferente soziosanitarioen mapa, Euskadiko erreferente soziosanitarioen mapa integrala noiz osatu zain, figura horrek
gizarte- eta osasun-erakundeetan egiten dituen lanak (laguntza-alderdiaren eta antolaketa-alderdiaren arteko elkarrizketa bideratzekoak), finkatzeko funtsezko tresna
eta elementu erakarlea bihurtu da, gobernantza-ereduan jasotzen den moduan.

4. EGUNERAKETA6
Gobernantza Soziosanitarioaren Ereduak, ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an
onetsiak, adostasunik lortu ez zuten elementu batzuk jasotzen zituen. Horiei
buruzko behin betiko proposamen bat egin zen, eta ASSEKek 2020ko abenduaren 16an eztabaidatu eta onetsi zuen.

6. Proiektua betearaztean hasiera batean aurreikusitako ikuspegian edo garapenetan egindako edozein aldaketari esaten
zaio eguneraketa.
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1.2. PROIEKTUA. EUSKADIN ARRETA
SOZIOSANITARIOA GARATZEKO DEKRETUA
1. IKUSPEGIA
Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua koordinazio soziosanitarioaren egituraketa erdiesteko proiektaturiko bigarren lana da eta, gainera, aurreko proiektuaren luzapena da. Hau da, dekretuak gobernantza-ereduaren antolaketa juridikoa
dakar, garrantzi soziosanitarioko beste elementu batzuekin batera (eremu soziosanitarioko egiturak, baliabideak eta tresnak).
Hona hemen dekretua garatzeko aurreikusitako zenbait ekintza: dekretua egiteko erakunde arteko batzorde bat eratzea, ASSEKek aurretiaz onetsitako gobernantza-eredua barne hartzea eta dekretuaren testuari behin betiko formulazioa
emateko oinarrizko dokumentu teknikoa idaztea, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta
Gizarte Politiketako Saileko eta Osasun Saileko zerbitzu juridikoekin elkarlanean.

Helburua
Horri dagokionez, proiektu honen helburua da Euskadin Arreta Soziosanitarioa
Garatzeko Dekretua adostea, prestatzea eta onestea.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da.
Lantaldearen osaera taula honetan agertzen da, eta erakunde guztietako profesionalen aholkularitza juridiko puntuala jaso du:
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3. taula. Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua egiteko erakunde arteko
batzordeko kideak.
• Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio
Sanitarioko Zuzendaritza (Osasun Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendaritza (Osasun Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (Arabako
Foru Aldundia)
• Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zuzendaritza Nagusia
(Gipuzkoako Foru Aldundia)
• Pertsonen Autonomia Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusia (Bizkaiko Foru
Aldundia)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko
Jaurlaritza)
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Osasun Saileko osasun-programetako eta
herritarrekiko harremanetarako aholkularia
(Eusko Jaurlaritza)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa (AFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)

• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa (BFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(GFA, gizarte-zerbitzuen eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Bilboko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta
• Donostiako Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta
• Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta
• EUDELeko teknikariak
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Lan-saioen aktak

2. HEDAPENA
Koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua definituta, erakunde arteko
lantaldea bildu egin zen dekretu-proposamena egiaztatzeko eta berme teknikoa
emateko. Dekretu-zirriborroa gobernantza-eredu horretatik abiatuta egin zen, horixe baita proposamen teknikoa idazteko oinarri kontzeptuala, erakunde arteko
lantaldean parte hartzen duten kide guztien adostasuna du eta. Gero, proposamena Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluari aurkeztu zitzaion, 2019ko
maiatzaren 6ko osoko bilkuran. Gaur egun, testua izapidetze juridikoa egiteko
fasean dago, dekretu moduan promulgatu aurretik7.
Hori dela eta, esan daiteke betearazpen-maila % 75 dela.

7. Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluaren 69/2011 Dekretua aldatzen duen dekretuaren proiektuaren baterako
izapidetzea hasteko eta aurretiazko kontsulta publikoaren fasea garatzeko agindua 2019ko irailaren 17an argitaratu zuten
Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak:
https://www.euskadi.eus/informacion_publica/orden-de-la-consejera-de-salud-y-de-la-consejera-de-empleo-y-politicas-sociales-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-de-decreto-que-modifica-el-decreto-69/2011-del-consejo-vasco-de-atencion-sociosanitaria/web01-tramite/es/
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3. EBALUAZIOA
Arreta soziosanitarioa garatzeko dekretu bat edukitzeko helburua guztiz bete ezin
izan bada ere, horrek ez du eragotzi dekretuaren zirriborroa erabat prestatzea eta
ASSEKek onestea. Dekretua promulgatzeko eta berresteko zereginak bakarrik geratzen dira garatzeke, eta zereginok horretarako ezarritako izapidetze-prozedurari
eta epeei jarraitzen diete.
Beraz, Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua edukitzeko oinarrizko dokumentua diseinatzeko, zehazteko eta adosteko lan teknikoa bete egin da. Zeregin horretan esku hartu duten oztopo eta elementu erraztaile batzuk aipa daitezke.

Oztopoak
• Zaila da dekretuak biltzen dituen egituren, baliabideen eta tresnen inguruko
adostasuna lortzea.
• Dekretuan deskribatutako baliabideen izaerari eta naturari lotutako zailtasunak egon dira.
• Zaila da Gobernantza Soziosanitarioaren Ereduaren erakunde arteko arkitektura
gobernu-dokumentu juridiko batera eramatea, sail edo gobernu-arlo bakar baten eremua gainditzen duten eta egituraketa-eredu funtzional bat, zeinak zenbait erakunde-plan barne hartzen baititu eta bai gizarte-zerbitzuen sistemari
eta osasun-sistemari bai hiru kudeaketa-alderdiei (laguntzari, antolaketari eta
erakundeei) eragiten baitie, osatzen duten organo eta figura erabakitzaileen
elkarrekintzan eta koordinazioan oinarrituta.

Elementu erraztaileak
• Lantaldeko profesionalek prestutasuna eta konpromisoa izan dituzte.
• Dekretuaren garapenean interes estrategikoa dago, eta Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailaren eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren babesa dauka.
• Eztabaidak emankorrak izan dira, ikuspegi berriak sartze aldera gogoeta egiteko balio izan dute eta.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretuaren etorkizuneko argitalpenak
mugarri baten erdiespena izango da, euskal ekosistema soziosanitarioan ibilbide
luzea egin ostean, bost urte baino gehiagoan arau moduan egituratzeko behar zen
babesa eta bulkada lortu gabe aritu eta gero.
Indarrean sartzen denean osasun-sisteman eta gizarte-zerbitzuen sisteman (bai
udaletan bai lurraldeetan) eragin handia izatea espero da; izan ere, eremu soziosanitarioko egitura, baliabide eta tresna guztiak koordinatzea lortzen du, bi sistementzako, haietako erakundeentzako eta profesionalentzako lan-eredu komun
batean oinarrituta.
Era berean, etorkizuneko onespena oso garrantzitsua da, hari esker erakunde,
zerbitzu, laguntza-maila eta baliabide guztien benetako integrazio funtzionala eta
horien guztien baterako jarduketen arauketa formala egiteko mekanismoa edukiko delako. Denak funtsezkoak dira Euskadiko pertsonen ongizatea bermatzeko
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(besteak beste osasunari, gizarte-babesari, hezkuntzari eta etxebizitzari lotutako
beharretarako arreta emanez) eta, hitz batean, agerian jartzen dute Euskadin behar soziosanitarioekiko konpromiso instituzional sakona dagoela.
Gainera, arreta soziosanitarioaren formalizazio juridikoak erakundeen kulturan
beharrezkoa den eragin positiboa izatea espero da, ikusgaitasuna eta errealitate areagotua emanez laguntza-alderdian, adibidez, pertsonei zuzeneko laguntza
ematekoan, koordinazio soziosanitarioa garatzen duten profesional ugariren lanari, zeina ikusezina, ukiezina eta, beraz, kide diren erakunde eta instituzioentzat
kuantifikatzen zaila baita.
Azkenik, euskal koordinazio soziosanitarioaren jatorrizko konfigurazioan izandako
eragina ere aipa daiteke; izan ere, osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen sistemaren koordinazioan oinarritutako eredua indartzen du, ez sistema horien integrazioan edo hirugarren sistema baten sorketan oinarritutakoa.
Hala ere, azken gogoeta gisa, interesgarria izango da jakitea nolakoa den dekretuaren heltze-prozesua egungo antolaketa-esparruan, eta baliabideei eta tresnei
dagokienez proposaturiko antolaketak osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen
sistemaren etorkizuneko efizientziaren eta jasangarritasunaren alde egiten duen,
baita pertsonen behar soziosanitarioetan ardaztutako erantzunaren alde ere.

4. EGUNERAKETA
Gobernantza Soziosanitarioaren Ereduak, ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an
onetsiak, adostasunik lortu ez zuten elementu batzuk jasotzen zituen. Horiei
buruzko behin betiko proposamen bat egin zen, eta ASSEKek 2020ko abenduaren 16an eztabaidatu eta onetsi zuen.

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK EUSKADI 2017-2020 � 31

1.3. PROIEKTUA. EUSKADIKO ETIKA KOMITEEN
BATZORDE SOZIOSANITARIOA
1. IKUSPEGIA
Koordinazio soziosanitarioaren konplexutasuna eta behar soziosanitarioak dauzkaten pertsonentzako arretak dakartzan inplikazio etikoak direla eta, Euskadiko etika-komite guztiak biltzeko eta koordinatzeko batzorde bat eduki behar zen, eta
hala ezarri zen Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluak 2014ko uztailaren
14an egindako osoko bilkuran.
Helburu horrekin eta lehentasun honekin (koordinazioaren egituraketarekin) bat
etorriz, proiektu hau proposatu zen, helburu bikoitzarekin: alde batetik, Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa (EEKBS) juridikoki formalizatzea;
eta, bestetik, eremu soziosanitarioko laguntza-etikari buruzko unibertsitateko titulu akademikoa eskaintzea.

Helburua
Proiektu honen helburua Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa
arautzean eta bultzatzean datza.

Lantaldea
EEKBS sortzeko, Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea buru den lantalde batek parte hartu du, eta gizarte- eta osasun-erakundeetako arduradunen,
arloko adituen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV-EHUren) laguntza jaso
da laguntza-etika soziosanitarioari buruzko unibertsitate-prestakuntza babestu
eta abian jartzeko.
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4. taula. Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioko (EEKBSko) kideak.

ORDEZKATZEN DUEN ETIKAKOMITEA

IZENA

KARGUA

Bizkaiko Foru Aldundiko GEHEBa8 Koordinatzaile
soziosanitario autonomikoa (gizarte-zerbitzuen eremua)

Lourdes Zurbanobeaskoetxea

Lehendakaria

Koordinatzaile soziosanitario autonomikoa (osasun-eremua)

José Antonio de la
Rica

Lehendakariordea

Arabako Foru Aldundiko GEHEBa

Brígida Argote

Kidea

Gipuzkoako Foru Aldundiko GEHEBa

Zorione Benedicto

Kidea

Arabako Foru Aldundiko GEHEBa

Boni Cantero

Kidea

Gipuzkoako Foru Aldundiko GEHEBa

Olaia Arana

Kidea

Bizkaiko Foru Aldundiko GEHEBa

Marije Goikoetxea

Kidea

Gorabideko etika-komitea

José Félix Rentería

Kidea

Debagoieneko ESIko EABa9

Susana Díaz de
Durana

Kidea

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko EABa

Mónica Domezain

Kidea

Arabako osasun mentaleko EABa

Margarita Hernanz

Kidea

Bizkaiko lehen mailako arretako EABa

Agurtzane Ortego

Kidea

Barrualde-Galdakaoko ESIko EABa

Rosa Sainz

Kidea

Arabako ESIko EABa

Iñaki Saralegi

Kidea

Bilbao-Basurtoko ESIko EABa

Daniel Solano

Kidea

Donostialdeko ESIko EABa

Blanca Morera

Kidea

Osasun Saila. EABak egiaztatzeko batzordeko burua

José Luis Quintas

Idazkaria

Iturria: Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa (EEKBS)

8. GEHEBa: gizartean esku hartzeko etika-batzordea.
9. EABa: etika asistentzialeko batzordea
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2. HEDAPENA
Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluak 2014ko uztailaren 14ko osoko bilkuran onetsita eratu zen Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa,
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2013-2016 direlakoek (zehatz-mehatz, 2.4 oinarrizko ildo estrategikoak)
eremu soziosanitarioaren etika- eta laguntza-ikuspegia garatze aldera emandako
jarraibideei erantzuteko.
Ondoren, ASSLE-ek 1. lehentasun estrategikoan (koordinazioaren egituraketa soziosanitarioa) ezarri zuten koordinazio-ildo horri Euskadiko Etika Komiteen Batzorde
Soziosanitarioaren formalizazio juridikoaren proiektua gehitu behar zaiola.
Batzorde soziosanitario hori 2015eko azaroaren 3an eratu zen, kide guztiak izendatuta, eta orduz geroztik 18 aldiz bildu da bere eginkizunak10 betetzeko. Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa kontsultarako batzorde autonomoa
da, bai funtzionamenduari bai kokapenari dagokienez, eta diziplina arteko eraketa
du; izan ere, hiru lurralde historikoetako gizartean esku hartzeko etika-batzordeak
eta osasun-eremuko etika asistentzialeko batzordeak koordinatzeko helburuarekin
sortu zen.
Batzorde horren ezinbesteko formalizazio juridikoa izapidetze-fasean dagoen Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian jasotzen da;
horrek esan nahi du irailaren 11ko 139/2007 Dekretua, Euskadiko Bioetika Batzordea sortzekoa, indargabetu egingo dela, batzorde hori inoiz eratu ez da eta.
Proiektu hau egikaritzeak titulu akademiko berri bat sortzea ere ekarri du, UPV/
EHUko Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultateak bultzatuta. Euskal
Autonomia Erkidegoko osasun-sisteman, gizarte-sisteman eta sistema soziosanitarioan pertsonentzako arretaren kalitatea hobetzeko aplikatutako etikaren
ikuspegia txertatzea sustatzen du. Graduondoko prestakuntza da, dagoeneko bi
edizio izan ditu (2018-2019 ikasturtea eta 2020-2021 ikasturtea) eta bigarren
edizioa bukatzean etika soziosanitarioko unibertsitate-adituaren eta etika soziosanitarioko unibertsitate-espezialistaren titulua eskuratzea ahalbidetuko du.
Titulu hori garatuz, etika soziosanitarioari buruzko prestakuntza-ekimenak babesteko helburuari erantzun zaio. Beraz, esan daiteke proiektu honen betearazpen-maila
% 75 dela.

10. EEKBSk 2017-2020ko aldian egindako jardueren esparruan, honako hauek nabarmentzen dira:
– UPV/EHUrekin elkarlanean etika soziosanitarioko espezialista eta adituaren titulua eskuratzeko graduondoko ikastaroa
diseinatzea, sustatzea, planifikatzea eta egikaritzea.
– Erakunde ofizialen kontsultei erantzuteko irizpenak ematea:
· Eutanasiari buruzko jarrera etikoa hartzea, Osasun Sailak (Eusko Jaurlaritza) 2018an egindako kontsultari erantzunez.
· Xede ez-medikoekin egindako zirkunzisioari buruzko jarrera etikoa hartzea. Talde gutxiengodunei laguntzeko idazkaritzak (ADOS), Lehendakaritzaren (Eusko Jaurlaritza) menpekoak, egindako kontsulta (2020an prestatzen ari zen).
· Ez berpizteko aginduei buruzko gomendio-dokumentua, osasun- eta gizarte-arloko esku-hartzeei uko egiteari buruzkoa
(2020an prestatzen ari zen) eta COVID-19aren epidemiaren kudeaketari buruzkoa (2020an prestatzen ari zen) egitea.
– Bioetika Funtsezko eta Klinikoko Elkarteak (Asociación de Bioética Fundamental y Clínica) sustatutako “Bioetika ikasgeletan” programan parte hartzea.
– Kontseilu, Batzorde eta Komite Autonomikoen Sareko (REDECABE) eta Espainiako Bioetika Batzordeko kide izatea.
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3. EBALUAZIOA
Proiektu honen asmoa EEKBS egituratzea zen, bi ekintzatan oinarrituta: haren formalizazio juridikoa eta prestakuntza-ekimenen sustapena.
Horri dagokionez, lehena guztiz betearazteke dago, gobernantza soziosanitarioa
arautzen duen dekretua onestea lortzen den heinean. Bigarrena, aldiz, burutu egin
da, etika soziosanitarioari buruzko graduondoko prestakuntza zehatz bat abian jarri baita. Ekintza hori batzordeak sustatu du eta Arreta Soziosanitariorako Euskal
Kontseiluaren babesa dauka.
Bi ekintzen garapenean, erdiespena zaildu duten oztopo batzuk eta lagungarriak
izan diren elementu erraztaileak azpimarra daitezke. Jarraian, garrantzitsuenak
aipatzen dira.

Oztopoak
• Zaila da Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioaren formalizazio
juridikoa arauetan sartzea (batzordea 2015etik dago abian) eta irailaren 11ko
139/2007 Dekretua, Euskadiko Bioetika Batzordea sortzekoa, indargabetzea
(batzorde hori inoiz ez da eratu).
• Konplexua da Euskal Herriko Unibertsitateaz kanpoko erakundeetatik sustatutako prestakuntza-ekimen bat abian jartzea.

Elementu erraztaileak
• Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioaren izaera eta eginkizunak11 zehaztu dira.
• Etika asistentzialeko batzordeetako eta gizartean esku hartzeko etika-batzordeetako kide diren pertsonek daukaten esperientziari esker, etika aplikatuari
buruzko ezagutza zabalak dauzkaten irakasleak daude, arreta soziosanitarioaren eremuko profesionalei horri buruzko prestakuntza emateko.
• Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioak 2015etik dauka funtzionamendu-esperientzia, nahiz eta arau-antolaketarik ez eduki.

11. Hauek dira EEKBSren eginkizunak, 2015ean eratu zenetik:
– Bai osasun-eremuko bai gizarte-zerbitzuen eremuko etika-komiteak koordinatzea.
– Eremu soziosanitarioan sortzen ari diren arazo etikoei buruzko protokoloak eta lan-prozedura adostuak partekatzea eta
homogeneizatzea.
– Baterako informazio- eta lankidetza-plataforma bat sortzea eta mantentzea.
– Etika aplikatuari buruzko ikerketa-jarduera sustatzea, unibertsitatearekin eta beste ikerketa-erakunde batzuekin elkarlanean.
– Interesgarriak izan daitezkeen txostenak eta dokumentuak hedatzea.
– Etikari buruzko irakaskuntza-jarduera sustatzea.
– Eduki etikoko lege-esparruei buruzko proposamenak eta aholkularitza-txostenak egitea.
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Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioari (EEKBSri) euskarri juridikoa ematea mugarria da koordinazio soziosanitarioaren egituraketan, izaera
organikoa ematen diolako ordura arte ASSEKen erabakiz entitate funtzionala
baino ez zeukan batzorde bati.
Eremu soziosanitarioan izandako eraginari dagokionez, gai horri buruzko berariazko
titulu bat eratzeak arreta soziosanitarioaren inguruko interes zientifiko eta akademikoa sustatzen lagundu du eta, gainera, Euskadiko osasun-sistemarentzako eta
gizarte-zerbitzuen sistemarentzako balio gehigarri altua izango duten espezialisten
eta adituen “harrobi” bat eratzea ahalbidetzen du. Azkenik, Euskal Herriko Unibertsitatearekin eratutako aliantza estrategikoa eta horrek euskal arreta soziosanitarioaren erakunde arteko maparako duen garrantzia azpimarra daitezke.

4. EGUNERAKETA
Proiektu hau garatzean, agerian jarri da Euskadiko Etika Komiteen Batzorde
Soziosanitarioari euskarri juridiko egokia eman dakiokeela Euskadiko gobernantza soziosanitarioari buruzko dekretua egiteko esparruan.
Modu horretan, gobernantza-ereduaren arau-garapena aprobetxatu da eta dekretu-zirriborroan batzorde hori Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluari atxikitako aholku-organo gisa barne hartzea proposatu da.
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2. LE-A: BALIABIDEEN
EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
2.1. PROIEKTUA. BALIABIDE ETA ESKU-HARTZE
SOZIOSANITARIOEN KATALOGOA
1. IKUSPEGIA
Bigarren lehentasun estrategikoa baliabideen egituraketa soziosanitarioan zetzan,
eta horretarako diseinaturiko lehen proiektua baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa zehaztea izan zen.
Katalogoa gizarte- eta osasun-baliabideak modu efizientean antolatzeko gai den
tresnatzat jotzen da. Bi sistemetatik erantzun koordinatuak ematen ditu era
arin eta bidezkoan, luzetarakoa eta pertsonen beharrekiko proportzionala den
ikuspegiarekin. Horrela, zaintzen jarraitutasuna bermatzen da, desdoikuntza
materialak, gainjartzeak eta laguntza-hutsuneak saihesten dira eta nolanahi ere
sistema bakoitzaren eskumen-autonomiaren printzipioa betetzen da.
Hauek izan ziren katalogoa egiteko planifikatutako ekintzetako batzuk: diziplina
anitzeko lantalde bat sortzea, baliabideen eta esku-hartzeen irismena zehaztea,
baliabideen erakunde- eta eskumen-erantzukizunak zedarriztatzea eta, azkenik,
ekintza horiek guztiak proposamen tekniko batera eramatea, ASSEKek onets zezan.

Helburua
Horrela, proiektu hau zuzendu zuen helburua baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogo bat adostean, egitean eta onestean zetzan.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da.
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Lantaldearen osaera taula honetan jasotzen da:
5. taula. Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa egiteko erakunde arteko
batzordeko kideak.
• Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio
Sanitarioko Zuzendaritza (Osasun Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
(Arabako Foru Aldundia)
• Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zuzendaritza Nagusia
(Gipuzkoako Foru Aldundia)
• Pertsonen Autonomia Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusia (Bizkaiko Foru
Aldundia)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
(Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Osasun Saileko osasun-programetako
eta herritarrekiko harremanetarako
aholkularia (Eusko Jaurlaritza)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(AFA, gizarte-eremua)

• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(BFA, gizarte-zerbitzuen eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(GFA, Gipuzkoa, gizarte-zerbitzuen
eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Bilboko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta
• EUDELeko teknikariak
• Koordinazio Soziosanitario
Autonomikoko talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Lan-saioen aktak

2. HEDAPENA
Proiektu honen aurrekaria ASSIE 2013-2016 dokumentuko lehen proiektuaren
garapena izan zen; hain zuzen, zerbitzu soziosanitarioen zorroari buruzko dekretu
bat edukitzeko egin zen, eta haren zirriborroa proiektu hau garatzeko lan-material
baliagarria izan da.
Beraz, katalogoa egiteko abiapuntua Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu-zorro bakoitzeko prestazio eta zerbitzuen esparruko baliabide soziosanitarioak
identifikatzea izan da: batetik, gizarte-zerbitzuen zorrokoak (Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretua, zeinak
zerbitzu eta prestazio edo laguntza ekonomiko guztiak biltzen baititu, emateko
eskumena duen erakundearen arabera taldekatuta: udalak, foru-aldundiak eta
Eusko Jaurlaritza) eta, bestetik, osasun-zerbitzukoak. Hori oinarri hartuta, diziplina anitzeko eta erakunde arteko lantaldeak —zeregin horretarako eskumena
duten profesionalez osatuak— arreta soziosanitarioaren arloko baliabideen eta
esku-hartzeen irismena zehazteari heldu zion eta koordinazioa antolatu zuen,
baliabide bakoitzari zegozkion erakunde- eta eskumen-erantzukizunen arabera.
Zeregin konplexu hori bi lan-saiotan egin zen, behin betiko proposamen teknikoari
buruzko adostasuna lortzeko asmoz; proposamen horrek, ezarritako finantzaketaren
arabera, hiru baliabide-mota (elkarrekin finantzatutako baliabideak, foru-aldundiak
modulu ekonomikosanitario batekin finantzatutako baliabideak eta finantzaketa
partekaturik gabeko baliabideak) hartzen ditu barne.
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Behin proposamen teknikoa edukita, aurkeztu egin zen eta ASSEKek 2019ko
abenduaren 19an egindako osoko bilkuran onetsi zuen.
Dena kontuan hartuta, esan daiteke katalogoaren betearazpen-maila % 100 izan
dela.

3. EBALUAZIOA
Baliabideen eta esku-hartzeen katalogoaren zehaztapena burutu egin da. Lorpenean, oztopo eta elementu erraztaile hauek nabarmendu dira:

Oztopoak
• Konplexua izan da berez soziosanitarioak diren baliabideen zedarriztapena
adostea gizarte-zerbitzuen zorroari buruzko dekretuan jasotako baliabideen,
eskumenen eta erantzukizunen zehaztapenetik abiatuta12.
• Zaila izan da katalogoaren edukiak egituratzea.
• Zaila izan da katalogoan elementu horien izaera izendatzea.
• Zaila izan da baliabideen katalogoak edukiko duen izaera juridikoa zehaztea.

Elementu erraztaileak
• Sistema bakoitzaren eskumen-autonomiaren printzipioaren errespetua jo da
abiapuntutzat.
• Gizarte-zerbitzu bakoitzeko zerbitzuak eta prestazioak duela gutxi berrantolatu
dira.
• Lantaldeko profesionalek prestutasuna eta konpromisoa izan dituzte.
• Katalogoaren garapenean interes estrategikoa dago, eskuragarri dauden baliabideak egituratzeko eta antolatzeko elementua da eta.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa zehaztea gizarte- eta
osasun-sistemak koordinatzeko erronka da, zorro bakoitzean dauden baliabideen aniztasunagatik eta haien arduradunak diren eskumen-eremuen heterogeneotasunagatik.
Testuinguru honetan, proiektuaren lorpena baliabideak hiru motatan taldekatzea
izan da, baliabide instrumentalak, finalistak ala esku-hartze soziosanitarioen protokolizazioaren menpekoak diren kontuan hartuta eta sistema bakoitzaren eskumen-autonomiaren printzipioa betez.
Arreta soziosanitarioa arloan eskumenak dauzkaten instituzioen eta erakundeen
baliabideen eta tresnen arabera antolatzen duen katalogo komun bat edukitzea
eremuen, instituzioen eta erakundeen arteko koordinazioa errazten du eta, horrez
gain, arreta soziosanitarioko beharretarako erantzunean lurralde-ekitatea sustatzeko balio du.

12. Informazio gehiago eskuratzeko: https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7043/DECRETO_DE_CARTERA.pdf?1444730431
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4. EGUNERAKETA
COVID-19aren epidemiak agerian jarri du baliabide soziosanitario batzuen funtzionamendua (mendekotasunari, desgaitasunari eta abarri arreta emateko zentro soziosanitarioena) etorkizun hurbilean birplanteatu behar dela. Horretarako, koordinazio
egokia garatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuen sistemak emandako arreta soziosanitarioan eta dagozkien garapenetan.
Ondorioz, baliabideen katalogoaren etorkizuneko eguneraketek sortzen ari diren
behar soziosanitarioei erantzun, eta erantzun horiek harmonizatu beharko dituzte,
behar horietarako arretan lurralde arteko ekitatearen alde egiten jarraitzeko.

2.2. PROIEKTUA. FINANTZAKETA
SOZIOSANITARIOKO ESPARRUA
1. IKUSPEGIA
Baliabideen egituraketa soziosanitariorako diseinaturiko bigarren proiektua arreta
soziosanitariorako finantzaketa-esparru bat ezartzean zetzan.
Behar soziosanitario berrien bilakaera eta sorrera direla-eta, arreta soziosanitarioaren arduradunak diren erakundeek aurrera egin behar dute arreta soziosanitariorako zerbitzuak eta prestazioak antolatzeko, koordinatzeko eta finantzatzeko
esparru orokor berria eratzeko (zerbitzu eta prestazioetako batzuk egon badaude,
eta beste batzuk zehaztu egin behar dira). Esparruak euskal administrazio publikoen arteko lankidetzan oinarrituta egon behar du (baliabidearen edo tresnaren
titulartasuna edozein dela ere).
Beraz, erakunde bakoitzak badauden edo sortzen ari diren behar soziosanitarioei ematen dien erantzunen egituraketa osatzeko, baliabideen edo tresnen
finantzaketa soziosanitariorako erakunde arteko esparru egonkor bat zehaztu da.
Erakundeen eskumen-autonomia errespetatuz finantzaketa-esparru bat zehazteko
egindako proposamena ezinbestekoa da koordinazio-ereduaren jasangarritasun
finantzarioa bermatzeko eta, aldi berean, arreta soziosanitarioaren prestazioari
eragiten dioten bikoiztasunetatik, ahultasunetatik edo hutsuneetatik erator daitezkeen nahi gabeko ondorioak saihesteko.
Baliabide eta tresna soziosanitarioak finantzatzeko esparru bat zehazte eta adoste
aldera planifikatutako ekintza hauek zehaztu dira: baliabide eta tresna soziosanitarioen finantzaketaren arduradunak diren erakundeez osaturiko erakunde arteko batzorde bat sortzea, erakunde hornitzaile bakoitzak arreta soziosanitarioan
gain hartutako kostuak analizatzea eta finantzaketa soziosanitariorako akordioak
ezartzea, ASSEKek geroago onetsi beharreko dokumentu tekniko baten inguruan
adostasuna lortzeko.

Helburua
Proiektu honen helburua da arreta soziosanitarioa ematen duten erakundeen artean
finantzaketa-esparru egonkor eta partekatu bat zehaztea, egun gizarte-zerbitzuen
sistematik zein osasun-sistematik finantzatzen diren edo finantzaketa-mekanismo
berriak definitzea, eguneratzea eta adostea eskatzen duten behar soziosanitarioei
erantzun efiziente eta koordinatua eskaintzeko, baita sortzen ari direnei ere.
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Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da.
Lantaldearen osaera taula honetan jasotzen da:
6. taula. Finantzaketa Soziosanitarioko Esparrua zehazteko erakunde arteko batzordeko
kideak.
• Aseguramendu eta Kontratazioko
Zuzendaritza (Osasun Saila, Eusko
Jaurlaritza)
• Arabako Osasuneko Lurralde Ordezkaritza
(Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza)
• Bizkaiko Osasuneko Lurralde Ordezkaritza
(Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza)
• Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza (Osasun Saila, Eusko
Jaurlaritza)
• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (AFA)
• Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zuzendaritza Nagusia
(Gipuzkoako Foru Aldundia)

• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa (BFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(GFA, gizarte-zerbitzuen eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Bilboko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta

• Pertsonen Autonomia Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusia (BFA)

• Donostiako Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta

• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko
Jaurlaritza)

• Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuen
Zuzendaritza, EUDELek izendatuta

• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa

• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF)

• Arabako koordinazio soziosanitarioa (AFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)

• EUDELeko teknikariak

Iturria: Lan-saioen aktak

2. HEDAPENA
Duela 30 urte baino pixka bat gehiago arreta soziosanitariorako finantzaketa-esparru
egonkor eta partekatu baten inguruko adostasuna lortze aldera diseinatutako formulen heterogeneotasuna ezagutzeko asmoz, baliabide soziosanitarioak finantzatzeko
indarrean dauden akordio guztiak identifikatu dira. Era berean, finantzaketaren jatorrian oinarritutako motatan sailkatu dira: 1. lurralde bakoitzeko foru-erakundeek
eta Osasun Sailak elkarrekin finantzatutako baliabideak; 2. foru-aldundiak Osasun
Sailak finantzaturiko modulu ekonomikosanitario batekin finantzatutako baliabideak; eta 3. finantzaketa partekaturik gabeko baliabideak.
Sailkapen hori osatzeko, akordioak indarreko lege-esparruarekin zenbateraino
bat datozen diagnostikatu da; diagnostikoak agerian jarri du 2020ko urriaren
2a baino lehen zeuden akordioen corpusaren zati handi bat sinplifikatzen eta
lege-esparruarekin bat etorrarazten duten aukerak aztertu behar direla.
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Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta
foru-aldundi bakoitzaren artean arreta soziosanitariorako sinatu beharreko lankidetza-hitzarmen baten eredua proposatu da. Erakunde arteko batzordean elkarrekin baloratzeke dago.
Hori guztia kontuan hartuta, esan daiteke baliabide soziosanitarioen finantzaketa
partekaturako esparru egonkorraren betearazpen-maila % 50 izan dela.

3. EBALUAZIOA
Baliabide soziosanitarioen finantzaketarako esparru egonkor eta partekatuaren
zehaztapena ez da guztiz burutu. Hala ere, arreta soziosanitarioa emateko eskumenak dauzkaten erakundeen arteko lankidetza finantzariorako hitzarmen baten
proposamenean aurrera egin da.
Gainera, identifikatu da zein finantzaketa-akordioren egoera juridikoak eskatzen
duen lege-planteamendu berria eta zeinetarako den bidezkoa beste formulazio
bat lantzea.

Oztopoak
• Zaila da indarreko akordio soziosanitarioak identifikatzea.
• Arreta soziosanitarioko baliabideak finantzatzeko formulak oso heterogeneoak
dira, eta aniztasun hori hiru lurralde historikoetan dauden hitzarmenetan eta
gainerako formuletan ere ikusi da.
• Osasun Sailarekin sinatutako akordioak heterogeneoak dira (adibidez, batzuk
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren menpe daude), eta, horren
ondorioz, finantzaketa-formulak indarreko lege-eskakizunekin bat etorriz harmonizatzen dituzten aukeren analisia konplexua izan da.
• Lurralde historikoen artean arreta soziosanitarioko beharrei emandako
erantzunetan ekitaterik ez dagoela ikusi da eta zaila da lurraldeotan ematen diren erantzunak harmonizatzen eta lurralde arteko ekitatea bermatzen
duten formulak adostea.
• Zaila da gizarte-zerbitzuen osasun-prestazioaren “konpentsazioagatiko ordainketaren” planteamendua uztea, eta, ondorioz, erresistentziak identifikatu
dira tartean dauden administrazio publikoen eta horri dagokionez eskumenak
dauzkaten erakunde publikoen artean osasun-prestazioa barne hartzen duten
gizarte-zerbitzuak garatze aldera lankidetza-formula berriak onartzeko.
• Zaila da erakundeen aurrekontu-mugapena eta finantzatutako baliabideetan
eskuragarri dauden plazen kopurua handitu beharra bateragarri egitea eta horrela biztanleen artean areagotzen ari diren behar soziosanitarioei erantzutea.
• Formula juridiko berrien bitartez Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien, udalen
eta beste erakunde batzuen artean sinatutako hitzarmenei lege-euskarria emate aldera finantzaketa-akordioak diseinatzeko eta sinatzeko egon den denbora-tartea mugatua izan da, azken eguna 2020ko urriaren 2a baitzen.
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Elementu erraztaileak
• Erakunde guztietako zerbitzu juridikoek parte hartu, eta noizean behin aholku
teknikoak eman dituzte erakundeen arteko finantzaketa-akordioek bai hitzarmenak berritzean, bai finantzaketa-akordio berriak formulatzean bete beharreko betekizunak identifikatze aldera.
• Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak nahasmendu mental larria
duten pertsonen arreta soziosanitarioa finantzatzeko lankidetza finantzarioko
hitzarmena sinatu dute. Horren bidez, erakunde arteko lankidetzan oinarritutako finantzaketa-formula balioduna eratu da. Akordio horrek zerbitzu,
prestazio edo plaza bakoitzeko ordainketaren formula tradizionala ordezten
du13, gastu historiko kontsolidatua analizatuz, eta Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak gainbegiratu eta babesten du.
• Arreta soziosanitarioko baliabideak finantzatzeko akordioak Sektore Publikoko
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearekin bat etorrarazi eta harmonizatu
beharra horretarako lankidetza-moduak eguneratzeko eta adosteko aukera bihurtu da (beranduenez 2020ko urriaren 2an egin behar zen).

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Baliabide soziosanitarioen finantzaketarako esparru egonkor eta partekatuaren
zehaztapena eta horren inguruko adostasuna Euskadiko koordinazio soziosanitarioko ereduaren giltzarrietako bat da.
Hori dela eta, eskumen-arkitekturaren konplexutasunak erdiespenerako erronka
handia dakarren arren, arreta soziosanitarioa emateko erantzukizunak dauzkatenek konpromiso handia hartu dute proiektu honetan, erakunde arteko akordio
zabalak eduki beharraren ondorioz.
Lurralde historiko bakoitzean baliabide soziosanitarioak finantzatzeko akordioen
eta hitzarmenen heterogeneotasunari buruzko ezagutza zabala edukitzea urrats
garrantzitsua da arreta soziosanitarioaren prestazioa harmonizatzeko eta Euskadin lurralde arteko ekitatearen alde egiteko.
Ondorioz, proiektu honen hasierako lorpena —garapen-fasean baitago— zera da:
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta foru-aldundiaren artean arreta soziosanitariorako lankidetza bermatzeko hitzarmenaren eredu baten
proposamena edukitzea, zeinak dauden baliabideak eta sortzen ari diren beharrak
finantzatzeko formulak babesteko bidea emango duen.

4. EGUNERAKETA
Finantzaketa soziosanitarioko proiektuak etorkizunean ASSEKi honako hau proposatzeko aukera barne hartzen du: Herri-Dirubideen Euskal Kontseilura eraman
ditzala arreta soziosanitariorako finantzaketa-esparru egonkor eta partekatuari
buruzko eztabaida eta erabakia, erabakiak erakunde arteko maila gorenean har
daitezela, erabateko ikuspegiarekin eta lurralde historiko bakoitzaren eremua
gaindituz.

13. Informazio gehiago eskuratzeko:
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/12/26/126/dof/spa/html/
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3. LE-A: ARRETAREN
EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
3.1. PROIEKTUA. PROTOKOLO SOZIOSANITARIOEN
GIDA
1. IKUSPEGIA
Estrategia soziosanitario honetan kokaturiko hirugarren lehentasuna aldi berean
gizarte- eta osasun-beharrak dauzkaten pertsonei ematen zaien arretan ardazten
da. Hortaz, hemen jasotako proiektuek arreta hori egituratzeko eta antolatzeko
moduen berri ematen dute, behar soziosanitarioko egoerei laguntza integrala eta
kalitate onekoa ematen zaiela bermatzeko asmoz.
Ikuspegi horretatik, Lehen proiektua Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida (2014) berrikustea izan da, gida horren bertsio eguneratua lortzeko helburuarekin.
Hona hemen hori erdiesteko xedatutako ekintzak: dauden protokolo soziosanitarioen arte-egoera aztertzea, haien berrikuspen kontzeptuala egitea eta Euskadiko
protokolo eragileen mapa bat prestatzea.
Aurreikusten da proiektuaren emaitza ASSEKi aurkeztea, hark ones dezan, eta
gero interes-talde guztien artean hedatzea.

Helburua
Proiektuaren helburua Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida berrikustea, eguneratzea eta hedatzea da.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da, eta erakunde sanitario integratuetako (aurrerantzean ESI esango zaie)
zuzendaritza medikoak eta integrazio-zuzendaritzak elkarlanean aritu dira.
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Taula honetan, proiektuan parte hartu duten erakundeetako zuzendaritzak biltzen
dira:
7. taula. Protokolo soziosanitarioen gida berrikusteko eta eguneratzeko parte hartu duten
erakundeak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Arabako Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza
• Arabako Errioxako Erakunde Sanitario
Integratuko zuzendaritza medikoa
• Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Bilbao-Basurtoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Uribeko Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza
• Bidasoako Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza

• Debagoieneko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Debabarreneko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Donostialdeko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako
Erakunde Sanitario Integratuko integraziozuzendaritza
• Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Tolosaldeko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (Osakidetza eta BIOEF)

Iturria: Geuk egina, lan-prozesuan oinarrituta

2. HEDAPENA
Gidak ikuspegi nabarmenki praktikoa du eta, beraz, osasun-eremuko eta gizarte-zerbitzuen eremuko lehen laguntza-mailako profesionalei laguntzeko tresna
izatea du xede. Lehen mailako arreta soziosanitarioa bere protokoloak egitean
orientatzeko tresna izateko helburutik abiatuta definitzen da.
Asmo horrez gain, komenigarria da gidaren kontzeptuak eta edukiak berrikustea,
ikuspegia hobetzeko, edukiak eguneratzeko eta laguntza- eta kudeaketa-eremuan
sortzen ari diren beharretara egokitzeko. Gainera, komeni da protokolo guztien
mapaketa (bai zaharrena, bai berriena) edukitzea, azken urteetan egindakoak
identifikatu ahal izateko.
Hala ere, proiektu hau garatzean ez da lortu espero zen emaitza, betearazpenari
lehentasuna kentzea eragin duten zenbait faktoreren ondorioz.
Hori guztia Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida
proiektuaren betearazpen-mailan islatu da: % 25 inguru dela zenbatesten da.

3. EBALUAZIOA
Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida ezin izan da
ASSLE-etan azaldutako moduan burutu. Dena den, proiektua hedatzeko esparruan, erakunde sanitarioei bisitak egin zaizkie, eta hortik abiatuta indarreko protokolo soziosanitarioen egoeraren diagnostikoa zehaztu da. Hain zuzen, oztopo
eta zailtasun hauek ikusi dira:
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Oztopoak
• Gizarte-zerbitzuen eremuko zuzendaritzek ez dute parte hartu.
• Erakundeetako zuzendaritza medikoko taldeek protokolo berri gutxi garatu dituzte.
• Erreferente soziosanitarioak ez daude oso inplikatuta koordinazio-protokolo
berrien bultzatzaile gisa.
• Ez dago datu enpirikorik lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeen koordinazio-jarduerari buruz.

Elementu erraztaileak
• Osakidetzako erakunde sanitario integratuetako zuzendaritzek eta kudeatzailetzak aurretiko jarrera ona dute proiektua hedatzeko.
• Badago Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida
(2014) eguneratzeko prozesurako oinarrizko dokumentu bat.
• Osakidetzako erakunde sanitario integratuek Lehen mailako arreta soziosanitariorako protokoloak garatzeko gida (2014) ezagutzen dute.
• Uztailaren 3ko 100/2018 Dekretua (Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente
publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa) argitaratu da.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Lehen proiektu hau interes estrategiko handiko eduki gisa aurkeztu zen arren,
gidaren bertsio eguneratu bat lortzeko ezintasuna dela-eta gomendagarritzat jo
da betearazpenari lehentasuna kentzea. Ondorioz, proiektuak arreta soziosanitarioaren koordinazioan alderdi klinikoari eta antolaketa-alderdiari dagokienez izan
dituen irismena eta eragina mugatu egin dira.

4. EGUNERAKETA
Proiektua ez da eguneratu.
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3.2. PROIEKTUA. OSAKIDETZAKO HISTORIA
KLINIKOA EGOITZETAN HEDATZEA
1. IKUSPEGIA
Osakidetzako historia klinikoa (Osabide) egoitzetan ezartzea ibilbide luzeko
proiektua da Euskadiko koordinazio soziosanitarioko ereduaren hedapenean;
izan ere, Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2013-2016 direlakoekin hasi zen eta indarrean jarraitzen du, proiektuaren betearazpen teknikorako
ezinbestekoa delako gaikuntza profesionala eta egoitza-eremuko mailakako estaldura, ekimenaren ahalik eta hedapen handiena bermatzeko eta egoitzetako
profesionalei maneiatzen laguntzeko asmoz.
Hona hemen hedapenean aurrera egiteko programaturiko ekintzetako batzuk:
konexiorako behar diren hitzarmenak sinatzea, egoiliarrek baimen informatua
sinatzea, konexio informatikoak ezartzea, egoitzetako osasun-langileei prestakuntza eta laguntza ematea eta beste ekimen estrategiko batzuk gauzatzea,
adibidez, Osakidetzako historia klinikoaren eta egoitzek kudeaketa klinikorako
dauzkaten baliabide propioen elkarreragingarritasunerako adostasun instituzionala lortzea.

Helburua
Proiektu honetarako ezarritako helburua zen Osabiderako konexioan (Global/Integra)
% 100eko estaldura-tasa mantentzea adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei
arreta ematen dieten eta 15 ohe baino gehiago dauzkaten egoitzetarako.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da eta Farmazia Zuzendaritzaren (Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila) lankidetzaz, Osakidetzako Informatika eta Informazio Sistemen Zuzendariordetzaren
eta Aholkularitza Juridikoko Zuzendariordetzaren laguntza teknikoaz eta egoitza
bakoitzeko laguntza-zuzendaritzen elkarlanaz baliatu da.
Taula honetan, proiektuaren hedapenean esku hartu duten eragileak eta erakundeak biltzen dira:
8. taula. Osakidetzako historia klinikoa egoitzetan hedatzeko parte hartu duten erakundeak.

• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Osasun Saileko Farmazia Zuzendaritza
(Eusko Jaurlaritza)
• Informatika eta Informazio Sistemen
Zuzendariordetza (Osakidetza)
• Aholkularitza Juridikoko
Zuzendariordetza (Osakidetza)

• Egoitza publiko-pribatuetako
zuzendaritzak
• Arabako Lurralde Historikoko eguneko
zentroetako zuzendaritzak
• Koordinazio Soziosanitario
Autonomikoko talde teknikoa
(Osakidetza)

Iturria: Geuk egina, lan-prozesuan oinarrituta
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2. HEDAPENA
Proiektu honetan proposatzen da Historia Kliniko Elektronikoa (Osabide deritzona)
Euskadiko adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei arreta ematen dieten eta
15 ohe edo gehiago dauzkaten egoitzetara14 hedatzea, Osakidetzako osasun-langileen eta egoitza-zentroetako osasun-langileen arteko komunikazioa errazteko
eta historia kliniko bakarra erabiliz pazientearen segurtasuna bermatzeko asmoz.
Abiapuntu gisa, kontuan hartu behar da egoitzak 15 ohe baino gehiagoko establezimenduak direla. Beraz, definizio horretan ez dira sartzen ez etxebizitza
partekatuak, ez etxebizitza komunitarioak. Premisa hori oinarri hartuta, Euskadiko egoitza guztiei, bai publikoei, bai pribatuei, aukera eman zaie Osakidetzaren
programa informatikoaren bidez preskripziorako sarbidea izateko. Hasiera batean,
Historia Kliniko Elektronikorako sarbidea Global Clinic delakoaren bidez eman
zen, baina, duela hiru urtetik, horren ordez Osabide Integra erabiltzen hasi gara.
Egoitzei Osakidetzako historia klinikorako sarbidea emate aldera, Eusko Jaurlaritzako Farmazia Saila egoitzarekin harremanetan jarri, eta bai legearen arabera,
bai eragiketei begira (alderdi informatikoan) sarbideak gauzatzeko beharrezkoak
diren agiriak eta jarraibideak bidali behar dizkio, alegia: hitzarmenaren sinadura, pazienteen edo legezko ordezkarien baimena, profesionalen konfidentzialtasun-konpromisoa, sarbide-puntuen definizioa (egoitzaren IP helbidea), etab.
Osakidetzako Aholkularitza Juridikoko Zuzendariordetzak hitzarmenari oniritzia
ematen dio eta, alde batetik, Osakidetzako Informatika eta Sistemen Zuzendaritzari (sarbideak emateko) eta, bestetik, Koordinazio Soziosanitarioko Taldeari
(prestakuntza emateko) jakinarazten die.
Gaur egun (2020ko abenduko datuak), Euskadik 20.497 egoitza-ohe dauzka;
horietako 307 dira 15 ohe edo gehiagoko egoitzak, eta horietatik % 97k daukate
Osabiderako sarbidea15.
Beraz, esan daiteke Osabide proiektuak egoitzetan izandako hedapenak % 100eko
betearazpen-maila izan duela.

3. EBALUAZIOA
Osabide egoitzetan ezartzea Euskadin ibilbide luzea egin duen proiektua da. Hain
zuzen, ohe asko dituzten adinekoentzako egoitzetan hedatzeko hasierako helburutik abiatuta, eboluzionatuz joan da eta desgaitasuna duten pertsonentzako
egoitzetara eta ohe gutxiago dauzkaten zentroetara ere heldu da, baita egoitzak
ez diren bestelako baliabideetara ere, hala nola eguneko zentroetan egin den
ekimenaren pilotajea.
Ezarketa-prozeduran, oztopo eta zailtasun hauek azpimarra daitezke.

14. Euskadin, gutxi gorabehera, 315 egoitza daude, adinekoentzako zentroak eta desgaitasuna duten pertsonentzako
zentroak zenbatuta. Guztira 20.497 plaza dauzkate.
15. Hedapenari buruzko datuak ez dira nabarmen aldatu 2020an, COVID-19aren pandemiaren ondorioz, nahiz eta Arabako Lurralde Historikoko egoitza publikoetako eguneko zentroetan Osabide Integra sartu den, pilotajea egiteko eta ondoren zentro horietatik Osakidetzako historia klinikorako sarbidea ematea komenigarria den aztertzeko.
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Oztopoak
• Pazientearen egoera zehatza (txertoak, gertakariak, alergiak, etab.) jakiteko
oinarrizko datuak erregistratzea asko erraztuko luketen funtzionaltasun berriak
historia klinikoan sartzeko prozesua motela da.
• Arazo oso puntualak egon dira konexio informatikoarekin, eta Osabide Integra
ezartzea eragotzi dute.
• ESIek bete behar dituzten zereginei lotutako arazoak sortu dira (eskaeren kudeatzailearen mapak), eta zereginok ez dira bete.
• Egoitzetako laguntza-kudeaketarako tresna propioek (Resiplus, Sigeca, etab.)
ez dute elkarreragingarritasunik Osabide Global-Integra tresnarekin. Egoera
hori egoitza-zentroetako osasun-langileentzako disuasio-faktorea da, bi tresnetan erregistro bikoitza baldintzatzen duelako.
• Osabide sarbide-baimena duten osasun-langileengana (fakultatiboengana eta
erizainengana) bakarrik zuzentzen da, eta horrek esan nahi du egoitza-eremuko beste lanbide-profil batzuek (gerokultoreek, gizarte-langileek, psikologo
klinikoek eta abarrek) ez daukatela Osabiderako sarbiderik.
• Egoitzetarako prestazioan ez dago eredu bateraturik, eta, beraz, prestazioak
oso aldakorrak dira.
• DBLOak arau-zailtasun batzuk ezarri ditu.

Elementu erraztaileak
• Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluak Osabide egoitza-zentroetan hedatzearen aldeko apustu argia egin du.
• Pazienteen arretan segurtasun klinikoa bermatzen da, edonon (etxean zein
egoitza-zentro batean) bizi direla ere historia kliniko bakarra daukatelako eta
deskoordinazioagatik, ezjakintasunagatik eta zaintzen jarraitutasunaren hausturengatik sortu ohi diren “segurtasun-zuloak” murrizten direlako (preskripzio
farmakologiko bateratuen bidez, proba osagarri homologatuetarako sarbidearen bidez, historiako diziplina anitzeko integrazioaren bidez, etab.).
• Arreta soziosanitarioan esku hartzen duten profesionalen (lehen mailako arretako eta ospitale-arretako fakultatiboen, erizainen eta abarren) komunikazio
eraginkorra sustatu da, datu-gordailu komun batez eta osasun-langileentzat
irisgarria den informazioaren estratifikazio egokiaren bidez. Pertsona da horren onuradun nagusia.
• Osasun-ingurunean eta ingurune soziosanitarioan tresna teknologikoak
ezartzean adituak diren profilen lidergoa ziurtatuta dago.
• Laguntza-kudeaketaren berrikuntzaren osagaia: testuinguru berrietarako produktu teknologiko berriak.
• Kultura soziosanitarioa bultzatzen ari da, gizarte-ingurunean osasun-eragileak
normalizatuz.
• Noranzko biko informazio-fluxua dago, oinarrizko alderdietan behintzat:
preskripzioa, eboluzio-txostenak, Sintromen kontrola, analitiken eskaera,
etab.
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Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Osakidetzako historia klinikoa (Osabide) egoitzetan hedatzea inoiz ez bezalako
mugarria izan da koordinazio soziosanitarioaren historian, osasun-eremuaren eta
egoitza-ingurunearen arteko konexio digitala ekarri du eta.
Egitate horrek garrantzi estrategikoa du, lagungarria delako zenbait eremutako
profesionalen artean osasun-datuak partekatzeko, sistemak pertsonaren inguruan
koordinatzeko, zaintzen jarraitutasuna sustatzeko eta eskuragarri dauden baliabideekin bat datorren erantzun bat emateko.
Proiektuak gaur egun arte (2020ko abendura arte) izan duen hedapenaren arabera, estaldura-maila % 9716 da egoitzetan, Osakidetzako historia klinikoa atzitzeko
programa informatikoa daukatelako eta langileek hura erabiltzeko prestakuntza
jaso dutelako.
Eremu soziosanitarioan izandako eraginari dagokionez, Osabide egoitzetan hedatzeak koordinazio soziosanitarioaren efizientzia hobetzea ahalbidetu du, zenbait erakunde eta arreta-eremutako profesionalen arteko komunikazioa erraztu
baitu, eta horrek zaintzen jarraitutasun hobea ekarri du. Era berean, proiektu
honek eragin handia du pazientearen segurtasunean eta ekitatean, profesionalek
pazientearen egoerari eta eboluzioari buruzko osasun-informazio eguneratua eta
egiazkoa daukatelako.
Nabarmentzekoa da proiektu hau eremu soziosanitarioan elkarreragingarritasuna
bultzatzeko elementua izan daitekeela, oztopo teknikoak ebazten dituelako eta bi
sistemetako profesionalen arteko komunikazio-bide berriak ezartzeko eta zaintzen
jarraitutasuna sustatzeko baliabide teknologikoak erabiltzen dituelako.
Azkenik, Osakidetzako historia klinikoaren hedapena katalizatzailea izan da Osabide beste laguntza-ingurune batzuetan (adibidez, eguneko zentroetan) bultzatzeko
eta osasun-informazioa trukatzeko eta partekatzeko ordezko sistemen pilotajea
egiteko (adibidez, mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko osasun-txostenak prestatzeko).

16. Osabide Global-Integrak fase guztietan duen ezarketa-maila eta profesionalei hura erabiltzeko emandako prestakuntza
aldakorrak dira, egoitza-zentroak irekitzen jarraitzen delako eta haiei ere proiektuan sartzeko aukera eskaintzen zaielako.
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4. EGUNERAKETA
Proiektu honetan zehar, hura hobetzen lagundu duten eguneraketak egin dira,
alegia:
• Osabide Euskadiko adinekoentzako eguneko zentroetan ezartzeko pilotajea.
Arabako Lurralde Historikoan hasi da. Orain dokumentuak biltzeko eta tratamendu antikoagulatzaileak eta oro har botikak emateari lotutako irtenbideak
egokitzeko fasean dago.
• Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko osasun-txostenak (eguneraketa
hau Gipuzkoan hedatu da eta Bizkaian eta Araban pilotaje-fasean dago).
• Erabiltzaileek ondo hartu dituzten funtzionaltasun berrien txertaketa:
– TAONet modulurako sarbidea, zeinak egoitza-zentroei antikoagulazioa
(Sintrom) kontrolatzea errazten dien.
– Gestlab modulurako sarbidea, zeinak egoitzei analitikak egitea eta eskatzea ahalbidetzen dien, dagokien osasun-zentroa edozein dela ere.
– Eskaeren Kudeatzailerako sarbidea (ez da ESI guztietan hedatu), zeinak
erradiografiak eta espezialistekiko sail arteko kontsultak eskatzea ahalbidetzen baitu.
– Gripearen, neumokokoaren eta tetanosaren kontrako txertoak egoitza-zentroetan erregistratzeko behin-behineko formularen ezarketa (2020ko
urrian; behin betiko inprimakiaren modulua orain garatzen ari da). Neurri
hau egoitza-zentroek egindako eskaera historiko baterako behin-behineko
erantzuna da, eta, horren bidez, COVID-19a egoitza-ingurunean kudeatzeko prebentzio- eta administrazio-neurriak hedatzen laguntzea erabaki da.
– Alergietarako modulurako sarbidea eta, etorkizunean, inprimaki-erregistrorako sarbidea (orain garapen-fasean dago).
– PCRak eskatzeko berariazko panelen ezarketa eta antigeno-testaren pilotajea, COVID-19a egoitza-eremuan kudeatzeko esparruan.
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3.3. PROIEKTUA. INTERRAI-CA BALORAZIO
SOZIOSANITARIOKO TRESNA HEDATZEA
1. IKUSPEGIA
Ezarri behar izan den beste tresna bat InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko
tresna da. Haren helburua xede-kolektibo soziosanitarioetako pertsonen behar
soziosanitarioen diagnostikoa egitea da.
Horren harira, Osabide egoitzetan ezartzean gertatu den moduan, hedapenaren
neurria eta horrek dakartzan erronkak direla-eta, hirugarren proiektu hau kontinuista da ASSIE-ei dagokienez, haiekin hasi zelako garatzen eta ASSLE-etan
sartuta jarraitzen duelako.
2017-2020 aldirako zehaztutako ekintza estrategikoen artean honako hauek
daude: gaikuntzarako prestakuntza teknikoak programatzea, balorazio soziosanitarioko tresnaren erabiltzaileei eta erreferenteei laguntza teknikoa ematea, hedapenaren eta erabilgarritasunaren jarraipena analizatzea eta ebaluatzea eta Arreta
Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak bukatzean emaitzei buruzko txostena egitea.

Helburua
Horretarako, InterRAI-CA tresna hedatzen jarraitzea eta haren erabilgarritasuna
hobetzea proposatu zen.

Lantaldea
Tresna hedatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea izan
da, eta ESIetako integrazio-zuzendaritzak, osasun-eremuko erreferente soziosanitarioak eta, hein txikiagoan, gizarte-zerbitzuen eremukoak (bai foru-aldundietakoak, bai udaletakoak) elkarlanean aritu dira, baita Raisoft enpresako, hots,
softwarearen hornitzaileko, laguntza teknikoko taldea ere.
Taula honetan, proiektuan esku hartu duten eragileak jasotzen dira:
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9. taula. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzeko parte hartu duten
erakundeak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Arabako Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza
• Arabako Errioxako Erakunde Sanitario
Integratuko zuzendaritza medikoa
• Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza

• Donostialdeko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Tolosaldeko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Arabako Foru Aldundia

• Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza

• Bizkaiko Foru Aldundia

• Bilbao-Basurtoko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza

• Arabako Lurralde Historikoko
udalerrietako gizarte-zerbitzuak

• Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako
Erakunde Sanitario Integratuko integraziozuzendaritza
• Uribeko Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza
• Bidasoako Erakunde Sanitario Integratuko
integrazio-zuzendaritza
• Debagoieneko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Debabarreneko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza

• Gipuzkoako Foru Aldundia

• Bizkaiko Lurralde Historikoko
udalerrietako gizarte-zerbitzuak
• Gipuzkoako Lurralde Historikoko
udalerrietako gizarte-zerbitzuak
• Euskadiko Udalen Elkarteko (EUDELeko)
langile teknikoak
• Raisofteko talde teknikoa
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Geuk egina, proiektuaren hedapenean oinarrituta

2. HEDAPENA
Bai ASSIE-etan, bai ASSLE hauetan, InterRAI-CA eremu soziosanitarioko hizkuntza
komun hasiberri baten aldeko apustuaren ardatz egituratzailea izan da. Ahalegin
hori InterRAI-CA tresnaren ezarketan eta profesional ugariri hura erabiltzeko eman
zaien gaikuntzan gauzatu da.
Eskuragarri dauden azken datuen (2020ko urtarrilekoen) arabera, gizarte-zerbitzuetako eta osasun-zerbitzuetako 450 profesionalek baino gehiagok erabili
dute tresna eta 700 paziente baino gehiagoren erregistroak daude; horietatik
% 94ri diagnostiko soziosanitarioa egin zaie, eta % 21i, arreta soziosanitarioko
plana. Era berean, 30 prestakuntza-saio baino gehiago eta 15 informazio- eta
hedapen-saio inguru egin dira balorazio soziosanitarioko tresnari buruz.
Arestian azaldutako guztiagatik eta proiektuaren emaitzei buruzko txostena kontuan
izanik, esan daiteke InterRAI-CA tresnaren hedapenak % 100eko betearazpen-maila
eduki duela.
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3. EBALUAZIOA
Tresnaren erabilgarritasunari buruzko zenbakiak espero ziren emaitzekin bat ez
datozen arren, InterRAI-CA tresna hedatzen izandako esperientziak bai prozesuari
datxezkion oztopoak bai elementu erraztaileak eta ahalmenak ezagutzeko balio
izan du.

Oztopoak
• Kuantitatiboki, profesional gutxik erabiltzen dute tresna, eta bi kasuetan sektoreetako efektiboen guztizko kopuruaren oso ehuneko txikia dira.
• RAI lizentzien kopurua gutxi hasi da, nahiz eta haien eskuragarritasuna askea
den. Horrek agerian jartzen du arreta soziosanitarioko profesionalen artean
eskaria baxua dela.
• Profesionalek tresnaren erabilerari buruzko ziurgabetasuna agertzen dute,
erakundeek berek ez dutelako berariazko laguntzarik ematen hedapenean, eta
nabarmentzen dute osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuen sistemak historia
bakar eta partekatua eduki behar dutela.
• Lan-ingurunea konplexua da, jarduera profesionalaren oinarria zera baita: beste sistema batzuetako profesionalekiko ohiko eta noranzko biko elkarrekintza
eskatzen duten beharrak dauzkaten pertsonentzako arreta.
• Tresna erabiltzeko behar den denborari lotutako oztopoak egon dira (laguntza-testuinguruan askotan erabili behar delako eta horretarako denbora eskasa delako), baita erregistro bikoitzari lotutakoak ere.
• Profesionalek higadura eta nahasmendua izan dituzte, ohiko laguntza-jardunean erabili beharreko lanabesak, balorazio-tresnak, eskalak eta gailuak nabarmen ugaritu direlako.
• DBLOak arau-zailtasun batzuk ekarri ditu.
• Proiektua ez da sakon sartu laguntza-eremuan, batez ere gizarte-zerbitzuen
sisteman.

Elementu erraztaileak
• Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak hedapen zabala egin du (komunikazioen,
bileren eta hainbat informazioeta prestakuntza-saioren bitartez).
• Hedapenaren bigarren fasean zenbait erakunde eta laguntza-mailatako eragile
asko sartu dira.
• Softwarearen enpresa hornitzaileak lizentzien kopuru mugagabea prestatu du
haien banaketan parekotasuna lortzeko (talde soziosanitarioetako kide guztientzako lizentziak, gizarte-eremukoak nahiz osasun-eremukoak izan) eta
balorazio soziosanitarioko tresnaren erabilera erakunde guztietan hedatzea
errazteko.
• Badago behar soziosanitarioak identifikatzeko tresna balidatu bat.
• Zenbait erakunde eta laguntza-mailatako profesionalek ingurune seguru batean elkarri eragiteko aukera daukate.
• Eremu soziosanitarioan etorkizuneko hedapen teknologikoak eta elkarreragingarritasunaren aldeko beste apustu batzuk errazten dituzten funtsezko ikaskuntzak eskuratu dira (ikusi Euskadiko historia soziosanitarioa).
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Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
InterRAI-CA (contact assesment) balorazio soziosanitarioko tresnaren hedapenak
eragin nabarmena izan du Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sisteman eta
gizarte-zerbitzuen sisteman.
Lehenik eta behin, hedapenak jarraitutasuna eman dio Euskadin RAI esperientzia
hastea ekarri zuen ikerketa-proiektuari, eta horretarako liderrak izan zirenen jardunbide egokia aitortu da.
Bigarrenik, tresna hori etorkizunean Euskadiko historia soziosanitarioa izango denaren ernamuin kontzeptuala da eta historia hori ezartze aldera sistemen elkarreragingarritasunari buruz ikasteko eta horrekin esperimentatzeko haztegia bihurtu
du hedapena.
Eta, hirugarrenik, bidea eman du lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeen laguntza-errealitatean eta talde horietako tentsio-elementuetan sakontzeko eta haiek zuzenean ezagutzeko, baita sarritan gizarte-zerbitzuen sistemaren,
osasun-sistemaren eta haien laguntza-mailen arteko koordinazioa zailtzen duten
egituraeta kultura-oztopoak ere.
Azkenik, Osabide egoitzetan hedatzeko proiektuarekin ere gertatu den moduan,
azpimarratzekoa da proiektu hau elkarreragingarritasuna bultzatzeko elementua izan daitekeela, aldi berean gizarteeta osasun-beharrak dauzkaten pertsonei
buruzko informazioa partekatzeko eta kudeatzeko kanal seguruen zehaztapena
sustatzen duelako.
Hala ere, kontuan hartuta proiektua askotariko arrazoiak direla medio ez dela
oso erakargarria izan bi eremuetako laguntza-profesionalentzat, batez ere gizarte-zerbitzuen sistemako profesionalentzat, eta ondorioz InterRAI-CA tresnaren
ezarketa-maila eskasa izan dela ekimena zenbait urtez hedatu ostean, erabaki da
bai proiektua bai Euskadiko historia soziosanitarioaren garapenerako elementu
estrategiko moduan kokatzeko interesa bertan behera uztea.
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4. EGUNERAKETA
Proiektu hau garatzean, helburuak espero ziren emaitzetara hurbiltzeko eguneraketak egin beharra ekarri duten gertaerak sortu dira. Honako hauek azpimarra
daitezke:
• Softwarearen enpresa hornitzaileak lizentzien kopuru mugagabea prestatu du
(2017. urtean) eta, ondorioz, hedapena birdiseinatu egin da (erabiltzaile izan
daitezkeen profesionalei komunikatu zaie, erakundeetan erreferenteak ezarri dira, haien eginkizunei buruzko protokoloak egin dira eta prestakuntzen
kopurua handitu da, besteak beste).
• Tresnaren erabiltzaileen mapan eragile berriak sartu dira, adibidez: egonaldi
ertaineko eta luzeko ospitaleak, osasun mentala, Osasun Aholkua (Osarean),
BetiOn Telelaguntza Zerbitzu Publikoa eta Osakidetzako Integrazio Asistentzial
eta Kronikotasun Zerbitzua (IAKZ).
• Softwarearen enpresa hornitzailearen ordezkaritza Euskadira etortzeko bisitak antolatu dira, ezarketari lotutako zailtasunak ezagutzeko eta hedapenaren
arrakasta bermatzeko neurriak sustatzeko.
• Prestakuntza-saioetan material lagungarriak etengabe egokitu eta hobetu dira,
prestakuntza-behar berriekin bat etorrarazteko asmoz.
• Tresna Euskadin ezartzeko prozesuan interesatuta dauden beste autonomia-erkidego batzuekin elkarlanean aritu gara eta esperientzia horren ondorioz sortutako ezagutza zabaldu da.
• Tresna Euskadin hedatzeari lotutako dibulgazio zientifikoko jarduera nabarmena egin da (kongresuetan, mintegietan eta hitzaldietan komunikazioak
aurkeztu dira).
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3.4. PROIEKTUA. BATZORDE SOZIOSANITARIOAK
GARATZEKO ESKULIBURUA
1. IKUSPEGIA
Arretaren egituraketa soziosanitarioan (3. lehentasunean) kokaturiko laugarren
proiektua osasun-sistemako eta gizarte-zerbitzuen sistemako profesionalentzako
eskuliburu bat, batzorde soziosanitarioen funtzionamendua bideratzeko balio
duena, egitean datza.
Hala, hauek izan dira proiektua garatzeko ekintza estrategikoetako batzuk: indarrean dauden batzorde soziosanitarioen funtzionamenduaren diagnostikoa egitea,
batzordeen ikuspegia, eginkizunak eta haien esparruko lan-proposamenak esplizitu egiten dituen eskuliburu bat prestatzea, hura interes-taldeei aurkeztea eta
balidatzea eta, azkenik, Arreta Soziosanitariorako Euskal Kontseiluari aurkeztea
eta hark onestea.

Helburua
Proiektuaren xedea batzorde soziosanitarioen ikuspegia zehaztea eta haien funtzionamenduan harmonizazioa sustatzea zen.

Lantaldea
Eskuliburua egiteko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea izan
da eta, horretarako, lurralde historiko bakoitzeko koordinatzaile soziosanitarioen,
ESIetako integrazio-zuzendaritzen, osasun-eremuko erreferente soziosanitarioen
eta udal gizarte-zerbitzuen zuzendaritzen laguntza izan du (azken horiek, erreferenteen bidez edo batzorde soziosanitarioetara ESI bakoitzaren udalerriak ordezkatuz joan ohi zirenen bidez), baita osasun mentaleko beste eragile batzuen
laguntza eta egoitzetako eta egonaldi ertaineko eta luzeko ospitaleetako ordezkariena ere, besteak beste.

2. HEDAPENA
Proiektu hau ez da hedatu, uztailaren 3ko 100/2018 Dekretua (Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa)
onetsi delako; izan ere, batzorde soziosanitario bakoitzaren funtzionamendua
bere erakunde sanitario integratuan antolatzeko arau-elementu bat (maila altuagokoa) sartu du.
Hori dela eta, proiektu honen betearazpen-maila % 0 da.
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3. EBALUAZIOA
Proiektu hau betearazi ez denez, ezin da irakurketarik egin txosten honetan zehazten diren irizpideei jarraikiz; hau da, ezin da ez ebaluatu, ez oztoporik edo
elementu erraztailerik nabarmendu, ezta proiektuak koordinazio soziosanitarioan
izan duen eragina aipatu ere.

Oztopoak
Ez dagokio.

Elementu erraztaileak
Ez dagokio.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Ez dagokio.

4. EGUNERAKETA
Ez dagokio.
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3.5. PROIEKTUA. BATERAKO LAN
SOZIOSANITARIOAREN DENBORA-PILOTUA
1. IKUSPEGIA
Hirugarren lehentasun honetan kokaturiko bosgarren proiektua lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeen (LMASTen) jarduera bultzatzen duen esperientzia pilotu
bat garatzea izan da. Horretarako, profesional bakoitzaren agendan arreta soziosanitarioari eskainitako denbora partekatua gaitu da, InterRAI-CA tresnan oinarrituta,
kasu soziosanitarioen ebaluaziorako eta jarraipenerako tresna komuna baita.
Ildo horretan, proiektua tresna horren erabileran oinarritzen denez, pilotuaren
diseinu metodologikoa egitean InterRAI-CA gehien erabiltzen zuten erakunde sanitarioak eta udalerriak hartu ziren erreferentziatzat, proiektuarekiko atxikidura
errazteko eta, horrela, eragile parte-hartzaileen errutina profesionalean dinamika
berri bat sartzearen ondorioak murrizteko.
Hasiera batean ASSLE-etan proiekturako jasotako planteamendua pilotajea hiru
lurralde historikoetan egitea zen arren, praktikan, ASSLEotan jasotako beste
proiektu batzuen tamaina ikusita, erabaki zen pilotajearen hasierako irismena lurralde historiko bakar batera, Gipuzkoara, eta erakunde bakar batera, Goierri-Urola Garaiko ESIra, hedatzea. Izan ere, erakunde horrek koordinazio-protokolo
soziosanitarioa dauka (2013an sinatu, eta 2015ean eguneratu zen), InterRAI-CA
tresna erabiltzeko gaikuntza daukaten profesionalak ditu eta 2016an hasten diren tresnaren erabilera-erregistroak dauzka. Gainera, nahasitako erakundeek (bai
gizarte-eremukoek bai osasun-eremukoek) ekimen hau bultzatzeko konpromisoa
zuten.
Era berean, eskualde horretako lehen mailako arretako profesionalak arreta soziosanitariorako denbora hori ezartzeko aitzindariak izan dira (pilotua baino lehen)
eta, hala, ekimena hedatu beharra aurreratu, eta agerian jarri dute. Beste arrazoi
hori dela medio, jada aipatutakoez gain, proiektuaren pilotajea Goierri-Urola Garaiko ESIan egitea erabaki zen.
Hala, ekintza estrategiko hauek zehaztu ziren horretarako: balorazio soziosanitarioko tresnen (InterRAI-CA delakoaren) erabileran aurrera egitea, arreta soziosanitarioa profesionalen agendako denboran barne hartzea, kasuen kudeaketaren
inguruko topaguneen sorketa sustatzea eta pilotajeak osorik hartuta izan duen
eragina baloratzea.

Helburua
Proiektu honen helburua da ebaluatzea kasu soziosanitarioei arreta emateko
agendako denbora erreserbatzeak profesionalen arteko sinergiak eta koordinazioa
sustatzen dituen eta lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeen (LMASTen)
jarduera bultzatzen duen.
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Lantaldea
Proiektu honetan deskribaturiko pilotajearen liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea izan da, pilotajean parte hartu duten gizarte-zerbitzuen eta
osasun-zerbitzuen unitateekin batera (ikusi taula):
10. taula. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotajean parte hartu duten erakundeak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario
Integratuko integrazio-zuzendaritza
• Legazpiko osasun-zentroa
• Urretxuko osasun-zentroa
• Zumarragako osasun-zentroa
• Beasaingo osasun-zentroa (kontrol-taldea)
• Azpeitiko osasun-zentroa (kontrol-taldea)
• Zumarragako ospitalea (ESIko burua)
• Legazpiko Udaleko gizarte-zerbitzuen
unitatea

• Urretxuko Udaleko gizarte-zerbitzuen
unitatea
• Zumarragako Udaleko gizarte-zerbitzuen
unitatea
• Beasaingo Udaleko gizarte-zerbitzuen
unitatea (kontrol-taldea)
• Azpeitiko Udaleko gizarte-zerbitzuen
unitatea (kontrol-taldea)
• Raisofteko talde teknikoa
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Geuk egina, pilotajerako zehaztutako diseinu metodologikoan oinarrituta

2. HEDAPENA
Proiektu hau garatzen lagundu zuen ekimenaren oinarria da gizarte- eta
osasun-langileek kasu soziosanitarioei arreta emateko eta laguntza-denbora modu
efizientean kudeatzeko behar partekatua daukatela, koordinazio soziosanitario
hobea lortze aldera.
Koordinazio-protokoloak, balorazio-tresna partekatuak eta batzorde soziosanitarioak egon arren, lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeetan parte hartzen
duten langileek eguneroko laguntza-jardunean funtsezko zerbait falta zela nabaritzen zuten: arreta-denbora partekatuak. Hortaz, interesgarria gertatzen zen
jakitea kasu horietarako arretari eskainitako denborak taldeen lana, komunikazioa
eta kasuen erregistroa erraztu zitzakeen eta, azken batean, koordinazioa, behar
anitz dituzten pertsonei eta haien familiei emandako arreta eta haiek jasotako
arretarekin zuten gogobetetasuna hobetu zitzakeen.
Planteamendu horrekin, hiru fasetan (informazioa, prestakuntza eta pilotajea)
egituratutako partaidetzazko metodologia bat definitu zen, baita ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak (AMIA) aztertzeko inpaktu-adierazle batzuk ere.
Horretarako pilotaje-aldiak 12 hilabete iraun zuen: 2018ko urriaren 30ean hasi,
eta 2019ko urriaren 30ean amaitu zen.
Azaldutakoa ikusita eta proiektuaren emaitzei buruzko txostena aintzat harturik,
esan daiteke % 100eko betearazpen-maila daukala.
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3. EBALUAZIOA
Agendako denbora partekatuaren pilotajea egiteko proiektua lagungarria izan da
abian jartzean sorturiko oztopo eta elementu erraztaile batzuk identifikatzeko.
Alegia:

Oztopoak
• Protokolo soziosanitarioa elementu teorikotzat jotzen da (ez LMASTentzat erabilgarria den eta irizpide komun eta errepikagarriak dituen jarduketa-gidatzat).
• Erakundeetan ez dago erreferente soziosanitariorik (batez ere gizarte-zerbitzuen eremuan).
• LMASTek garaturiko esku-hartzeak barreiatuak eta aldakorrak dira.
• Eskualde berean arreta soziosanitarioa emateko moduak heterogeneoak dira;
beraz, esan daiteke arreta soziosanitarioko ereduak daudela (hots, ez dagoela
eredu bakarra).
• Lan-ingurunea konplexua da eta, gainera, diziplina anitzekoak diren lehen
mailako arreta soziosanitarioko taldeek esperientzia eskasa daukate haren
funtzionamenduari dagokionez.
• Informazioaren sistematizazioa eskasa da (tresna komunak erabiltzeko azturarik ez dagoelako edo informazio soziosanitarioaren erregistrorik ez dagoelako).
• Kasuei buruzko informazioaren erregistroarekiko (edo erregistro bikoitzarekiko) aurkakotasuna dago.
• DBLOak arau-zailtasun batzuk ekarri ditu.

Elementu erraztaileak
• Badaude balorazio-tresna komunak, eta profesionalek maneiatzeko gaikuntza
daukate.
• Agendako denbora partekatua ezarri da, eta horrek jarduera soziosanitarioari
buruzko datu enpirikoak sortzen lagundu du.
• Pertsonarengan ardaztutako diziplina anitzeko arreta indartu da, behar
konplexuei erantzun eraginkorra ematen zaiela bermatzeko eta zaintzen jarraitutasuna sustatzeko.
• Gizarte-laguntzaren eta osasun-laguntzaren artean helburu komunak ezarri
dira, zaintzen jarraitutasuna eta pertsonaren ongizatea ziurtatze aldera.
• Lehen mailako arreta soziosanitarioaz arduratzen diren profesionalek kanpoko
lanarekiko konpromisoa eta zorroztasuna dituzte.
• Parte hartu duten profesionalak eta Goierri-Urola Garaiko ESIko integrazio-zuzendaritza oso pozik daude pilotajearekin eta haren emaitzekin.
• Etorkizuneko hedapen teknologikoak erraztuko dituzten funtsezko ikaskuntzak
eskuratu dira (ikusi Euskadiko historia soziosanitarioa).
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Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
“Lan-denbora partekatua” izeneko pilotuaren xedea da laguntza-eremuan koordinazio soziosanitarioaren antolaketan sakontzea eta arreta-ereduan aurrera egitea,
hain zuzen ere kasu horiei arreta emateko agendako denbora partekatzea eta
balorazio soziosanitarioko tresna komunak (InterRAI-CA) erabiltzea konbinatzen
duten formulen bitartez.
Hori dela eta, proiektua bera mugarri garrantzitsua da, agerian jartzen dituelako
arreta eta kudeaketa soziosanitarioko formula berritzaileak, koordinazio-eredu
eraginkorretarantz aurrera egitea ahalbidetzen duten denbora komunen eskuragarritasunean oinarrituta.
Proiektuak eskualde-mailako koordinazioan izan duen eragina gogobetekoa izan
da, eta eremu horretako aukerak pozgarriak dira. Lehenik eta behin, lehen mailako arreta soziosanitarioa indartu duelako eta pertsonarengan ardaztutako diziplina anitzeko arretaren abantailak frogatu dituelako. Gizarte- eta osasun-langileek
ikusi dute behar konplexuetarako erantzun eraginkorra bermatzeko ezinbestekoa
dela koordinazioa egotea eta zaintzen jarraitutasuna eta pertsonaren ongizatea
ziurtatzen dituzten helburu komunak ezartzea. Ikuspen partekatu horrek “jarduteko modu” berriak txertatzen laguntzen du eta laguntza-jarduna aberasten eta
errazten duten ikaskuntzak ugaritzen ditu; beraz, arreta soziosanitarioko eredua
indartzen du. Aipatutako aukerez gain, pilotajea informazio-sistema partekatuak
erabiliz aurrerapenak lortzeko joera duen testuinguru batean garatu da eta, hortaz, lagungarria izan da historia soziosanitarioaren garapenean aurrera egiteko.
Azkenik, aurreko proiektuetan gertatu den bezala, agendako denbora partekatuaren pilotajeak, InterRAI-CA erabiliz egin baita, sistemen eta eremuen arteko
elkarreragingarritasuna bultzatzen lagundu du, aldi berean gizarte- eta osasun-beharrak dauzkaten pertsonei buruzko informazioa partekatzeko eta kudeatzeko kanal seguruak ezarri dituelako.
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4. EGUNERAKETA
Proiektua garatzean, modu naturalean zenbait elementu sartuz joan dira, eta,
gero analizatzean, proiektuaren amaierako emaitzari eragin dioten hobekuntza
nabarmenak izan direla ikusi da. Honako hauek azpimarra daitezke:
• Pilotajea lurralde bakarrera (Gipuzkoara) eta ESI bakarrera (Goierri-Urola
Garaikora) mugatu da, bi taldetan (talde esperimentala eta kontrol-taldea)
antolatutako profesionalen talde txiki batek proiektuan parte hartzea errazte
aldera.
• Pilotaje-aldia birdoitu da (hasiera batean ez baitzegoen zehaztuta), pilotajeari
buruzko datuen bilketa sistematizatzeko asmoz.
• Goierri-Urola Garaiko ESIko zuzendaritzak proposatuta, “egintza soziosanitario”17 delakoa sortu da, erregistratu gabeko jarduera soziosanitario garrantzitsua zegoela egiaztatu ostean.
• Proiektuaren nazioarteko dibulgazio zientifikoa egin da, eskualdeko garapenak
ondore nabarmena izan duelako (kongresuetan, mintegietan eta hitzaldietan
aurkeztu da).

17. “Egintza soziosanitarioa” Goierri-Urola Garaiko ESIko zuzendaritzak proposatuta sortu zen, inola ere erregistratu gabeko jarduera soziosanitario garrantzitsua zegoela egiaztatu ostean (kasu guztiak ez zirelako InterRAI-CA tresnan erregistratzen). Hala, 2019ko apiriletik aurrera, ESIko lehen mailako arretako unitate bakoitzak “soziosanitario” izeneko egintza
presentzial bat eta telefono bidezko egintza bat eduki zituen, jardueraren garapenari eskainitako denbora erregistratu eta,
beraz, zehaztu ahal izateko. Egintza ez-presentzialak (telefono bidezkoak) 10 minutu irauten du, eta presentzialak (bilerak), berriz, kasuan kasuko lehen mailako arretako unitateko buruak ezartzen duen iraupena dauka.
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3.6. PROIEKTUA. HISTORIA SOZIOSANITARIOA
1. IKUSPEGIA
Historia soziosanitarioaren proiektua, Euskadiko Historia Soziosanitario Elektronikoa (EHSSEa) ere deritzona, etorkizunerako proiekzio estrategiko handiena duten ASSLE-etako proiektuetako bat da. Gainera, ekimen horrek interes handia
pizten du eremu soziosanitarioan, bai erakundeentzat bai gizarte- eta osasun-langileentzat.
ASSIE-etan jasotako proiektuetatik abiatu zen (ikusi InterRAI-CA edo Osabide
egoitzetan hedatzeko proiektua), eta haren ikuspegiak historia soziosanitarioa bi
sistemetan ezartzea du xede.
Hala, hauek dira horretarako programaturiko ekintza estrategikoetako batzuk:
EHSSEa garatzeko plan funtzionala zehaztea eta prestatzea, plan hori ASSEKek
onesteko aurkeztea eta historia soziosanitarioaren eredua ezartzea, hedatzea eta
abian hartzea.

Helburua
Proiektu honetan zehaztutako helburua historia soziosanitarioa bi sistemetan
ezartzean zetzan.

Lantaldea
Hedapen hori garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da. Gainera, bi sistemetako laguntza- eta kudeaketa-profesionalek parte hartu dute gutxieneko datu-multzoaren proposamena diseinatzeko fasean
(2018an), eta informazioaren teknologien gobernantzako eragileak, alegia,
sistemetako solaskide funtzional eta teknologikoak, EHSSEa bultzatzeko bulegoaren lanaren fasean elkarlanean aritu dira (2020an)
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11. taula. EHSSEaren gutxieneko datu-multzoa (GDMa) definitzeko lantegian parte hartu
duten eta laguntza-profilak dituzten eragileak18..
• Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria
Arloa, Irungo Udala
• Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren
Saila, Gasteizko Udala
• Gizarte-zerbitzuak, Zarauzko Udala
• Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila,
Eusko Jaurlaritza
• Hezkuntza Laguntzako Berariazko Premiei
buruzko Aholkularitza, Hezkuntza Saila,
Eusko Jaurlaritza
• Arreta Goiztiarreko Koordinazioa,
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza

• Ebaluaziorako eta Orientaziorako
Zerbitzua, Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko
Foru Aldundia
• Gizarteratze Zerbitzua, Gizarte Politiketako
Departamentua, Gipuzkoa Foru Aldundia
• Emakunde
• Beti On telelaguntza-zerbitzua, Enplegu eta
Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza
• EAPN Euskadi - Pobrezia eta Giza
Bazterketaren aurkako Europar Sarea
Euskadin
• Clara Campoamor elkartea

• Gizarte Ongizateko Saila, Uribe Kostako
Mankomunitatea

• Gurutze Gorria

• Osasun Saileko osasun-programetako eta
herritarrekiko harremanetarako aholkularia
(Eusko Jaurlaritza)

• Zenbait ESI, osasun mentaleko sare
eta zerbitzu zentraletako laguntzaprofesionalak (Osakidetza)

• Adinekoen Arloa eta Desgaitasuna,
Mendekotasuna eta Arreta Goiztiarra
Baloratzeko Unitate Teknikoa, Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundea, Arabako
Foru Aldundia

• Quirón Salud

• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF eta Osakidetza)

• Desgaitasuna Ebaluatzeko Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko Foru
Aldundia

Iturria: Geuk egina, GDMa definitzeko lantegietan oinarrituta

18. Laguntza-profilak dituzten profesionalekin antolatutako lantegia Gasteizen egin zen, 2018ko martxoaren 9an. 37
parte-hartzaile egon ziren: gizarte-zerbitzuen sistemako profesionalak (udaletakoak, foru-aldundietakoak eta Eusko Jaurlaritzakoak), osasun-sistemako profesionalak (Osakidetzakoak eta Quirón Saludekoak), hezkuntza-sistemako profesionalak
(Eusko Jaurlaritzakoak) eta hirugarren sektoreko ordezkariak.
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12. taula. EHSSEaren gutxieneko datu-multzoa (GDMa) definitzeko lantegian parte hartu
duten eta antolaketa- eta kudeaketa-profilak dituzten eragileak19.

• Gizarte Politiketako Zuzendaritza, Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko
Jaurlaritza

• Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zerbitzua, Gipuzkoako Foru
Aldundia

• Beti On telelaguntza-zerbitzua, Enplegu eta
Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza

• Ebaluaziorako eta Orientaziorako
Zerbitzua, Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko
Foru Aldundia

• Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea,
Arabako Foru Aldundia

• Arratiako Mankomunitatea

• Desgaitasuna, Mendekotasuna eta Arreta
Goiztiarra Baloratzeko Unitate Teknikoa,
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea,
Arabako Foru Aldundia

• Euskadiko Udalen Elkarteko (EUDELeko)
langile teknikoak

• Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren
Saila, Gasteizko Udala

• Erizaintza Zuzendariordetza, Osakidetzako
Zuzendaritza Nagusia

• Gizarte Ekintzako Zuzendaritza,
Barakaldoko Udala
• Gizarte Ekintzako Zuzendaritza, Bilboko
Udala

• Asistentzia Sanitarioko Zuzendariordetza,
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia

• Kalitate eta Informazio Sistemen
Zuzendariordetza, Osakidetzako
Zuzendaritza Nagusia

• Gizarte Ekintza Saila, Donostiako Udala

• Debagoieneko ESIko zuzendaritza
medikoa, Osakidetza

• Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza,
Portugaleteko Udala

• Arabako ESIko erizaintzako zuzendaritza,
Osakidetza

• Berritzegune Nagusiko Inklusibitatearen
eta Hezkuntza Premia Berezien Arloa,
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza

• Bilbao-Basurtuko ESIko integrazio
sanitarioko zuzendaritza, Osakidetza

• Haurren Zerbitzua, Gizarte Ekintza Saila,
Bizkaiko Foru Aldundia
• Desgaitasuna Ebaluatzeko Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko Foru
Aldundia

• Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
lurraldeko koordinazio soziosanitarioa
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF eta Osakidetza)

Iturria: Geuk egina a partir de los talleres para la definición del CMD

19. Antolaketa- eta kudeaketa-profilak dituzten profesionalekin antolatutako lantegia Bilbon egin zen, 2018ko maiatzaren
10ean. 37 parte-hartzaile egon ziren: gizarte-zerbitzuen sistemako erakunde eta entitateetako kudeaketako profesionalak
(udaletakoak, foru-aldundietakoak eta Eusko Jaurlaritzakoak), osasun-sistemakoak (Osakidetzakoak) eta hezkuntza-sistemakoak (Eusko Jaurlaritzakoak).
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13. taula. Informazioaren teknologien gobernantzako eragileak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Gizarte Politiketako Zuzendaritza
(Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila,
Eusko Jaurlaritza)
• Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
(Gobernantza Publiko eta Autogobernu
Saila, Eusko Jaurlaritza)
• Informatika eta Informazio Sistemen
Zuzendaritza (Osakidetza)
• Gizarte Politikaren Saila (Arabako Foru
Aldundia)
• Gizarte Ekintza Saila (Bizkaiko Foru
Aldundia)
• Gizarte Politiketako Departamentua
(Gipuzkoa Foru Aldundia)

• Lehendakaritza Zuzendaritza, Gizarte
Ekintzaren Zuzendaritza eta DonostiaTIK
(Donostiako Udala)
• Gizarte Ekintza Saila eta BilbaoTIK
(Bilboko Udala)
• Gizarte Politiken Saila (Gasteizko Udala)
• EJIE Informatika Elkartea (Eusko
Jaurlaritza)
• Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
(DBEB)
• IZENPE
• Euskadiko Udalen Elkarteko
(EUDELeko) langile teknikoak
• Koordinazio Soziosanitario
Autonomikoko talde teknikoa (BIOEF eta
Osakidetza)

Iturria: Geuk egina, proiektuaren erakunde-mapan oinarrituta

2. HEDAPENA
EHSSEa garatzeko proiektuan laguntza-eremu eta -maila guztietako profesional ugarik parte hartu dute. Proiektuak zenbait intentsitate-maila izan ditu hedapenean, eta
haren jatorrizko ikuskera behin baino gehiagotan birbideratu behar izan da.
Proiektua 2017an hasi zen hedatzen, informazio eta komunikazio soziosanitariorako sistema definitzeko lizitazio publiko bat20 antolatuz. Aholku-enpresa teknologiko bati egokitu zitzaion betearaztea, eta, 2017ko azarotik 2018ko ekainera
arte, egoeraren diagnostikoa prestatu, eta EHSSErako proposatutako gutxieneko
datu-multzoa identifikatu zuen.
Diagnostikoa (2018koa) “hub soziosanitario” bat eraikitzeko ibilbide-orria zehaztuz bukatu zen, osasun-sistemako eta gizarte-zerbitzuen sistemako profesionalek
eremu soziosanitarioan informazioa partekatzeko erraztaile teknologikoa izango
zelakoan. Era berean, baieztatu zen ezinezkoa zela zeuden informazio-sistemen
errealitatean oinarrituta ezaugarri horietako informazio-sistema bat aktibatzea.
Arreta soziosanitarioan parte hartzen duten instituzio eta erakundeetako informazio-sistemak informazioa partekatzeko elkarreragingarritasun-agertoki bat eraginkor egitea ahalbidetzen duten betekizunekin bat etorrarazteko helburuarekin,
EHSSEaren garapena bultzatzeko bulego bat sortzearen alde egin zen.
Horrela, 2019ko abenduan ASSEKek 50.000 €-ko zuzkidura ekonomikoa21 ematea
onetsi zuen, 2020. urtean EHSSEaren garapena bultzatzeko bulego hori sortzeko,
eta lau lan-ildo abian jarri zituen:

20. EJIE-99-2017 kontratua: aholkularitza-zerbitzuak, informazio eta jakinarazpen soziosanitarioko sistema zehazteko
21. Zuzkidura ekonomiko hori Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta Osasun Sailak (Eusko Jaurlaritza) 2019an
egindako 25.000 euroko ekarpen banaren emaitza da.
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• Erakunde arteko elkarrizketa teknologikoa, gizarteeta osasun-zerbitzuetako
informazio-sistemen elkarreragingarritasun-esparruaren baldintzak zehazteko.
• Funtzionaltasunari buruzko elkarrizketa, eragile arduradunekin eta amaierako
erabiltzaileekin, pertsonen eta profesionalen itxaropen eta beharrekin hobekien bat datorren eredu funtzionala zehazteko.
• Elkarrizketa juridikoa, segurtasun juridikoaren eta pertsonentzako zerbitzuaren
ikuspegitik zehazteko zein betekizun bete behar dituen legez informazio-trukeak.
• Eta, azkenik, administrazio-elkarrizketa, garapenak euskal administrazio elektronikoaren barruan dakartzan ondorioak identifikatzeko.
EHSSEaren proiektuaren hedapena, ASSLE 2017-2020 dokumentuan ezartzen
den moduan, txosten diagnostiko bat eta plan funtzional bat aurkeztuz bukatu
zen. Bultzatzeko bulegotik honela bideratu da:
• Txosten diagnostikoak agerian jarri du Euskadiko administrazioen elkarreragingarritasun- eta segurtasun-ereduak aukera ematen duela datu-trukea antolatzeko eta praktikan ezartzeko.
• Plan funtzionalak informazioaren teknologien gobernantza soziosanitarioari
lotutako baliabideak eta prozedurak ezarri ditu, erakundeek abian jarri behar
dituzten datu-trukerako zerbitzu komunak adosteko.
Arestian azaldutakoan oinarrituta, gaur egun arte (2020ko abendura arte), esan
daiteke proiektuak % 60ko betearazpen-maila daukala.

3. EBALUAZIOA
Espero ziren emaitzak (EHSSEari buruzko txosten diagnostikoa eta plan funtzionala) erdiesteko egindako lan bizitik ikaskuntza garrantzitsuak atera daitezke proiektuak izan dituen oztopoei eta elementu erraztaileei buruz. Honako hauek azpimarra
daitezke:

Oztopoak
• Zaila da EHSSEak interes-talde bakoitzean pizten dituen itxaropenak kudeatzea. Laguntza-profesionalak, kudeatzaileak, zuzendaritza estrategikoak eta beste eskualde eta herrialde batzuetako behatzaileen espektro
zabala daude Euskadiko EHSSEaren zain. Itxaropen altu horiek, teknologikoa denarekiko lilurarekin eta eremu soziosanitarioan informazioaren
eta komunikazioaren teknologietan lidergorik ez egotearekin batera,
proiektuaren planteamenduarekin eta kudeaketarekin bat ez datozen ekimenetarako guneak sortzen ditu.
• Lan-ingurunea konplexua da, osatzen duen erakunde arteko bilbeagatik nagusiki, eta horrek koordinazio soziosanitarioa zailtzen du, batez ere gizarte-zerbitzuen sisteman, kapilaritate handia dagoelako, askotariko eremu eta
eskumen-arduradunak daudelako eta eragileak heterogeneoak direlako.
• Informazio-sistemen garapen-maila desorekatua da eta tresna teknologikoen
eskuragarritasuna desberdina da gizarte-zerbitzuen sisteman, bai erakundeen
eta gizarte-eragileen artean, bai osasun-eremuko informazio-sistemekin eta
teknologia digitalekin erkatuta.
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• Oztopoak sortu dira erakunde bakoitzak bere eskumen-autonomiaren esparruan informazio-sistemei buruzko plan propioa daukalako eta horrek elkarreragingarritasunerako esparru bat edukitzea zailtzen duelako.
• Ukitutako erakundeek ez dute proiektua garatzeko beharrezkoa den inplikaziorik, eta, ondorioz, ez dago lidergorik informazioaren teknologien gobernantza-esparrua zehazteko.
• Profesionalak ez dira EHSSEaz fidatzen, profesional gutxik onartu dutelako
eta InterRAI-CA balorazio-tresna, zeina sarritan EHSSEaren ernamuintzat
jotzen baita, ez dagoelako behar bezala finkatuta.
• Zailtasunak sortu dira gizarte-zerbitzuen sistemako eta osasun-sistemako profesionalek babes eskasa eman diotelako EHSSEaren jatorria izateko xedea
zuten proiektuei —InterRAI-CA tresnaren eta “hub soziosanitarioaren” hedapenari—, eta haiek ezarketa urria izan dutelako, nahiz eta garatzean eskuratutako ikasketak oso baliotsuak izan diren.
• Estrategia soziosanitarioko lidergoak, ASSEKen ordezkatuak, ez du informazioaren teknologien proiektu bati heltzeko lidergorik ekarri. Hortaz, proiektuan
ez da inplikaziorik egon, eta nahasitako erakundeak ez dira proiektu komunarekin bat etorri.
• EHSSEaren garapena bultzatzeko bulegoaren hedapen-fasean, COVID-19aren
pandemiak zailtasunak ekarri ditu, batez ere informazioa biltzeko (eragileekin eta adituekin bilerak eta lanerako talde-saioak egiteko zailtasunak) eta
akordioak egiteko. Izan ere, eragileetako askok osasun-krisia eta hark eremu
soziosanitarioan izan dituen ondorioak kudeatzeari eman diote lehentasuna.

Elementu erraztaileak
• ASSEKek finantza-babesa eman, eta epe ertainean edo laburrean EHSSEa
abian edukitzearen aldeko apustu politiko irmoa egin du, eta ekosistema
soziosanitarioa osatzen duten eragileen eta erakundeen sareak ere bai.
• Badago EHSSEa garatzeko finantzaketa finalista eskuratzeko konpromisoa.
• Informazio-sistemei buruzko ezagutzak dauzkaten zenbait profil proiektuaren lidergoaz arduratzeko prest daude, bai gizarte-zerbitzuen sisteman bai
osasun-sisteman.
• Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioan nahasitako profesionalak ados
daude elkarreragingarritasunaren aldeko apustuarekin, egingarria jotzen
baitute instituzio edo erakunde bakoitzak konpromisoa hartzea ingurune
seguru batean informazio-sistemen elkarreragingarritasuna bermatze aldera beharrezkoak diren aldaketak egiteko. Une oro eragile bakoitzaren garapen-gaitasunen araberako zenbait integrazio-maila ahalbidetzen dituen
elkarreragingarritasun-eredua hartzen da oinarri.
• Badago EHSSEa garatzeko esperientzia, balorazioeta kontsulta-tresna soziosanitarioei lotutako aurretiazko ikaskuntzetatik eratorria (ikusi Osabide egoitzetan
eta eguneko zentroetan ezartzeko proiektua edo InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresnaren hedapena).
• Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren
1eko 39/2015) aitortzen du administrazio-prozeduraren eremuan herritarrek
eskubidea daukatela datu eta dokumenturik ez aurkezteko, administrazio publikoen esku badaude jada edo haiek prestatuak baldin badira (53. artikulua).
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Eskubide hori betetzeko, euskal administrazioak elkarren artean datuak eta
dokumentuak trukatzea ahalbidetzen duen eredu batez hornitu dira, trukaturiko informazioaren osotasuna eta konfidentzialtasuna ziurtatzeko.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
EHSSEaren eskuragarritasunak, fasetan garatzen ari baita, bai arreta soziosanitarioan nahasitako profesionalentzat bai behar soziosanitarioak dauzkaten pertsonentzat premia bizikoa den proiektu bat erdiestea ekarriko du. Horrela, arretaren
eraginkortasuna eta jarraitutasuna bermatuko dira, gizarte-zerbitzuen sistematik
eta osasun-sistematik erantzun koordinatuak emanez, bi sistemek partekatutako
informazioari esker.
Hala ere, COVID-19agatiko krisia aipatu behar da, EHSSEa bultzatzeko bulegoaren
lan-planari nabarmen eragiten baitio. Hori dela eta, plana birdiseinatu behar izan
da eta, partaidetzan eta erakunde guztietako parte-hartzaileen bilera presentzialetan oinarritutako ereduaren ordez, beste metodologia bat erabili behar izan da,
banakako elkarrizketa telematikoetan oinarritua, erakunde bakoitzeko profesionalek
horri eskainitako denbora laburtzeko asmoz. Halaber, Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak aztertzeko dokumentuak, funtzioak eta teknologia aurkeztu dira.
Horretarako, EHSSEa bultzatzeko bulegoak lan-esparru erraztaile bat eratu du, zeinari erakunde guztiak atxiki dakizkiokeen, haien sistemen garapen-maila edozein
dela ere. Hala, informazioaren teknologien gobernantza soziosanitarioaren proposamen bat, EHSSEa Euskadiko gobernantza eta berrikuntza publikoarekin bat
etorrarazten duena, egin da.
Laburbilduz, proposamen hori bai arreta soziosanitariorako, bai oro har administrazio orokorrerako da onuragarria; izan ere, arreta soziosanitarioa gehitzen
dio administrazioen arteko datu-trukearen sektore anitzeko estrategiari, datuak
trukatzeko azpiegitura publiko komunen bidez.
Espero da EHSSEaren proiektuak sistemen koordinazioan eragin nabarmena izatea eta horri esker kudeaketa azkarragoa eta eraginkorragoa lortzeaz gain profesionalen gogobetetasuna areagotzea. Horrela, xede-kolektibo soziosanitarioetako
pertsonen ongizatea ere hobetuko da.
Nolanahi ere, hedapenean izandako zailtasunak gorabehera, proiektuaren fase
hau txosten diagnostiko bat eta plan funtzional bat prestatuta bukatu da, zeinek
oinarria ematen baitiete EHSSEak eskatzen duen elkarreragingarritasun-esparruan aurrera egiteko betearazi behar diren erabakiei.

4. EGUNERAKETA
EHSSEa bultzatzeko bulegoaren lanak proiektua gobernantza eta berrikuntza publikoarekin bat datorren ikuspegi baterantz bideratzea ekarri du. Ikuspegi horrek
azpiegiturak berrerabili eta partekatzeari ematen dio lehentasuna eta ahalbidetzen
du erakunde bakoitzak bere baliabideen arabera eta bere erritmoan integratzea
datuak trukatzeko zerbitzu komunak bere informazio-sistemetan.
Erabaki estrategiko horrekin, koordinazio soziosanitarioak truke normalizatuarekin bat egiten du, erakundeek zerbitzu partekatuetan parte hartzeko irizpide komunak egotea eta hori erraza izatea balioesten duten testuinguru batean.
Horregatik, proiektu hau garatzean, proiektua bideratzea xede zuten eguneraketa-ekintza jakin batzuk abian jarri dira. Honako hauek azpimarra daitezke:
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• Komenigarria izan da EHSSEaren proiektuaren planteamenduaren orientazioa
aldatzea, InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzearen emaitza
gorabehera.
• Arreta soziosanitarioan eskumenak dauzkaten erakundeei testuinguruan
kokaturiko azalpen bat eman behar izan zaie diagnostikorako kontrataturiko
aholku-enpresa teknologikoak egindako diagnostikoari buruz, batez ere “hub
soziosanitarioaren” esanahiari dagokionez, azpian den elkarreragingarritasun-estrategiaren balioa azpimarratze aldera, ukitutako erakundeen arbuioa
eragin zuen proposamenaren (hubaren) garapenaz haraindi. Arbuioaren arrazoia zen zera ulertu zutela: informazioa zentralizatzeko formula bat eta, azken
batean, horren gaineko eskumenen lagapena zekarren irtenbide bat zela.
• Raisoftekin elkarlanean aritu gara InterRAI-CA tresna EHSSEaren behar
kontzeptual eta teknologikoetatik hurbilago garatzeko aukerei buruzko ikerketan.
• Historia soziosanitarioa diseinatzean interesatuta dauden beste autonomia-erkidego batzuekin elkarlanean aritu gara.
• Bultzatzeko bulegoak informazioaren teknologien gobernantza soziosanitarioaren alde egiten du, euskal administrazioen azpiegitura komunen berrerabilera sustatzen baitu eta, gainera, Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko
Planarekin bat baitator. Planak Euskadiko administrazioak elkarreragingarritasun-eredu batez hornitzea barne hartzen du. Eredu hori informazio soziosanitarioaren trukeari estaldura ematen dioten lankidetza-ereduetan oinarritzen da
eta erakunde bakoitza bere gaitasunen eta beharren arabera atxikitzea ahalbidetzen du.
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3.7. PROIEKTUA. LAGUNTZA-IBILBIDE
SOZIOSANITARIOAK XEDE-KOLEKTIBOAREN
ARABERA
1. IKUSPEGIA
Arretaren egituraketa soziosanitarioa (3. lehentasun estrategikoa) burutzeko programaturiko proiektu estrategikoetako bat xede-kolektibo soziosanitario bakoitzarentzako laguntza-ibilbide soziosanitarioak zehaztea da.
Hona hemen proiektu hau garatzeko zehazturiko ekintza estrategikoak: gizarte-,
osasun- eta komunitate-eremuko profesionalekin lan-taldeak sortzea; xede-kolektibo
soziosanitario bakoitzarentzat (nahasmendu mental larriak dauzkaten pertsonentzat,
bazterketa-egoeran daudenentzat, babesgabetasun-egoeran daudenentzat, mendekotasun-egoeran daudenentzat, desgaitasuna dutenentzat, bizitzaren amaieran daudenentzat, behar bereziak dauzkaten haurrentzat, gaixotasun arraroak
dauzkaten pertsonentzat eta abarrentzat) berariazko laguntza-ibilbideak zehaztea, arreta-ibilbideak diseinatzea, edozein baliabidetatik arreta soziosanitariorako sarbidea errazte aldera laguntza-koordinazioa finkatzea eta, azkenik, Arreta
Soziosanitariorako Euskal Kontseiluari amaierako dokumentua aurkeztea eta hark
onestea.

Helburua
Proiektu honen helburua da xede-kolektibo bakoitzari arreta emateko laguntza-ibilbide soziosanitarioak zehaztea, funtsezko gizarte-, osasun- eta komunitate-eragileekin
elkarlanean, kolektibo bakoitzaren beharrei erantzun osoa eta koordinatua emateko
asmoz, zaintzen jarraitutasuna eta baliabideen kudeaketa efizientea bermatuz.

Lantaldea
Proiektu honen liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea izan da eta
eremu soziosanitarioko zenbait eragileren laguntza jaso du hasieran proiektuaz
hausnartzeko eta hura bideratzeko jardunaldi22 bat garatzeko.

22. Lanari buruzko hausnarketa, biderapen eta sistematizaziorako jardunaldia, Arkauteko Teknologia eta Enpresa Parkeko
Zalditegiak-Las Caballerizas eraikinean (Vitoria-Gasteizen) 2019ko ekainaren 26an egina.
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14. taula. Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen eta
sistematizaziorako jardunaldian parte hartu zuten eragileak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa
• Osasun Saileko osasun-programetako
eta herritarrekiko harremanetarako
aholkularia, Eusko Jaurlaritza
• Teknikaria, Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte
Politiketako Zuzendaritza
• Arabako koordinazio soziosanitarioa (AFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa (BFA,
gizarte-zerbitzuen eremua)

• Koordinazio soziosanitarioa,
Donostialdeko ESIa
• Euskadiko Udalen Elkarteko (EUDELeko)
langile teknikoak
• Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritzako Dokumentazio eta
Liburutegi Espezializatuen Arloko
dokumentalista (Osasun Saila)23
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF eta Osakidetza)

• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)

Iturria: Geuk egina, proiektuaren erakunde-mapan oinarrituta

2. HEDAPENA
Proiektu hau ezin izan da ASSLE-etan ezarritako aldian hedatu, beste proiektu
batzuk lehenetsi direlako.
Hala ere, hasierako garapenean, literatura zientifikoan “laguntza-ibilbideak”
kontzeptuari buruz argitaratutako erreferentzia bibliografikoen berrikuspen sistematikoa egin zen, zenbait terminorekin (hizkuntza naturalarekin 2009-2019ko
aldirako egindako eskuzko bilaketa) eta zenbait deskriptore eta iragazkirekin,
duela gutxieneko aldira (2014tik 2019ra artekora) mugatuta. Horren bidez, literatura zientifikoan gaiari buruzko erreferentziarik ez dagoela egiaztatu zen.
Era berean, berrikuspen sistematikoaren emaitzak Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen eta sistematizaziorako jardunaldian (Arkaute, Gasteiz, 2019ko ekaina) landu ziren. Bertan, xede-kolektiboaren araberako laguntza-ibilbide presentzialak garatzeko zenbait hurbilketari heldu zitzaien,
mendekotasunari, desgaitasunari, babesgabetasunari, bazterketari edo nahasmendu mental larriei lotutako egoeren ondoriozko behar soziosanitarioetan arreta
jarriz.
Gainera, Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak xede-kolektibo soziosanitarioentzako laguntza-zaintzak antolatzeko oinarriak proposatzea xede duten
zenbait ekimenetan parte hartu du. Adibidez, zaintzaileen kolektiboa24, genero-in-

23. Belén Castelló Bizkaiko Osasuneko Lurralde Ordezkaritzako Dokumentazio eta Liburutegi Espezializatuen Arloko
dokumentalistak (Eusko Jaurlaritza) Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen eta sistematizaziorako jardunaldirako laguntza teknikoa eman zuen literatura zientifikoan “laguntza-ibilbide soziosanitarioak” kontzeptuari
buruz argitaratutako erreferentzien berrikuspen sistematikoa egiteko.
24. Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak diagnostikoa eta zaintza ez-profesionalak modu egokian emateko
laguntza gomendagarrien proposamena egin zituen Atención sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales (2018)
dokumentuan. Agiri hori Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari eman zitzaion etorkizuneko Euskadiko Familia Zaintzaileei Laguntzeko Estrategia Soziosanitarioa diseinatzeko oinarri gisa erabil zezan. Sail hori ASSEKen
lideratuta dago.
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darkeriaren biktimak diren emakumeena25 eta suizidioaren prebentzioao26 hartu
dira aintzat, besteak beste. Gainera, koordinatzaile soziosanitario autonomikoak
(osasun-eremukoak) Osakidetzaren laguntza-ibilbideak diseinatu, inplementatu
eta ebaluatzeko dokumentu korporatiboa (Osakidetza, 2020) prestatzeko parte
hartu du.
Hori dela eta, proiektu honen betearazpen-maila eskasa da, gutxi gorabehera % 40.

3. EBALUAZIOA
Proiektu honek garapen eskasa izan duen arren, oztopo eta elementu erraztaile
hauek identifikatu dira:

Oztopoak
• Zailtasunak sortu dira literaturan berrikusitako datu zientifikoetan laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko erreferentziarik ez dagoelako, batez ere
laguntza-ibilbideak ingurune komunitarioan erabiltzeari dagokionez.
• Konplexua da proiektuaren garapenaren ikuspegia zehaztea eta, Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen eta sistematizaziorako
jardunaldiko lan-saioa (Arkaute, Gasteiz, 2019ko ekaina) bukatutakoan, ez
dago gehiengoaren babesa jasotzen duen proposamenik (adibidez, xede-kolektiboaren araberako ibilbide soziosanitarioak ezartzea edo Osakidetzak zehazturiko laguntza-ibilbideei ikuspegi soziosanitarioa gehitzea).
• Zaila da bi egoeraren edo gehiagoren ondoriozko beharrak —esaterako, desgaitasunaren, mendekotasunaren zein bazterketaren ondoriozkoak— bat datozen
edo komorbilitate konplexuak eratzen dituzten behar soziosanitarioei erantzuteko ibilbideak antolatzea.
• Laguntza-ibilbideak pertsonarengan ardaztutako arretaren ikuspegiaren aurkako erantzun estandarizatuak eskaintzen dituzten tresnatzat jotzen dira.

Elementu erraztaileak
• Osasun-eremuaren ustez, gizarte-zerbitzuen sistemarekin koordinatutako
erantzunak antolatu behar dira kolektibo jakin batzuei edo behar soziosanitarioko egoerei erantzuteko.
• Laguntza-ibilbideak pertsonen behar soziosanitarioetarako erantzunak estandarizatzeko tresnatzat jotzen dira, beharrok hasten diren eremua, erakundea
edo instituzioa edozein direla ere.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa ikusgaia da eta interes-eragilea da
Osakidetzak laguntza-ibilbideei heltzeko plangintza estrategikoan.

25. Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldeko kideek Genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean Euskadin nola
jardun jakiteko jarduketa-gida (Osakidetza, 2019) egiteko eta hedatzeko parte hartu dute.
26. Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategia (Eusko Jaurlaritza, 2019) egiteko
liderretako bat izan da, eta Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak hedapenean parte hartu du 2020an.

74 � JARDUERA ETA EBALUAZIO MEMORIA

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Arreta ordenatu eta estandarizatua zehaztea eta adostea, behar soziosanitarioek
bi sistemetatik emandako erantzun koordinatuan bereizgarri duten konplexutasunarekin, eremu soziosanitarioarentzako aukeratzat hartzen da.
Hala ere, kontzeptualizaziorako ezinbestekoa da diziplina anitzeko adostasuna
(gauzatu behar duten erakunde, entitate eta instituzio guztietako profesionalena)
eta alderdi anitzekoa (erakundeena, antolaketarena eta laguntzarena) lortzea, bai
ikuspegiari bai garapenari dagokienez, eta oraindik ez da horrelakorik lortu.
Proiektuaren atariko hedapenean identifikatutako oztopo kontzeptualen eta metodologikoen identifikazioari gehitu zaio ez dela ezagutzen nazioartean laguntzaibilbide soziosanitarioen kontzeptuari eta antolaketari heltzen dien jardunbide egokirik edo ekimen arrakastatsurik. Bi faktoreek baldintzatu dute “laguntza-ibilbide
soziosanitarioen” paradigmaren alde egindako apustu estrategikoa bertan behera
uztea. Horren ordez, xede-kolektiboek dauzkaten beharretarako erantzun soziala
osasun-eremuan zehazten diren laguntza-ibilbideen esparruan koordinatzea proposatzen duen heltze-modu baten alde egin da.

4. EGUNERAKETA
Proiektuaren garapen hasiberrian, nabarmendu da gobernantza soziosanitario
guztiak eta biztanleen behar soziosanitarioei arreta emateko arduradunak diren
erakundeek gogoeta estrategiko sakona egin behar dutela ekimen honi eman beharreko orientazioari eta babesari buruz.
Agerian jarri da komenigarria dela behar soziosanitarioei arreta emate aldera adostu behar diren mekanismoen egituraketa baloratzea, hain zuzen ere,
osasun-eremuan zehaztutako laguntza-ibilbideetatik abiatzen den eredu baten
bidez, zeinak xede-kolektiboen beharrei gizarte-zerbitzuen sistematik eman dakizkiekeen erantzunak barne hartu eta koordinatzen dituen.
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3.8. PROIEKTUA. LAGUNTZA-IBILBIDE
SOZIOSANITARIO EZ-PRESENTZIALAK
1. IKUSPEGIA
Proiektu hau, arretaren egituraketa soziosanitarioan (3. lehentasun estrategikoan)
aurrera egiteko proposaturiko zortzigarrena, aurrekoaren (laguntza-ibilbideen zehaztapenaren) antzekoa da, baina ikuspegi ez-presentzial eta telematikoa du eta
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien laguntzaz baliatzen da.
Hori garatzeko, zenbait ekintza estrategiko zehaztu dira, besteak beste: arreta
ez-presentzialeko funtsezko eragileekiko aliantzak ezartzea, zaintzaileak babesetarako (administrazio-baliabideetarako, lagun-egite eta giza laguntzako baliabideetarako —autozaintza barne— eta alderdi tekniko, sanitario eta psikosozialei lotutako laguntzarako) sarbidea errazten dieten ingurune digitaletan sartzea,
herritarrei arreta soziosanitarioaren arloko administrazio-izapide ez-presentzialak
egiteko modua erraztea eta, azkenik, proiektua ASSEKi aurkeztea, hark onets
dezan.

Helburua
Planteamendu horrekin, arreta ez-presentzialeko laguntza-ibilbide soziosanitarioak zehaztu ziren.

Lantaldea
Laguntza-ibilbide ez-presentzialak zehazteko proiektua garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea da.

2. HEDAPENA
Proiektu hau ez da ASSLE-etan ezarritako moduan hedatu, ibilbide soziosanitario
presentzialen garapenari eragin dioten zailtasun kontzeptualen ondorioz.
Hala ere, Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak Atención sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales (2018) dokumentua egin du
eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari helarazi dio
—Euskadiko familia zaintzaileak babesteko etorkizuneko estrategia soziosanitarioaren diseinurako oinarri gisa—, eta, horri esker, kontzeptualki zaintzaile
ez-profesionalentzako laguntza telematikoen identifikazioan aurrera egin da,
hala nola zaintzarako eta autozaintzarako gaikuntza, lagun-egitea eta bide
elektronikoz egin daitezkeen administrazio-izapideen identifikazioa.
Hori dela eta, proiektu honen betearazpen-maila % 25 da.
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3. EBALUAZIOA
Lehenago azaldu den moduan, proiektu honen garapen eskasa dela-eta ezin da
oztopoak edo elementu erraztaileak zehazten dituen ebaluaziorik egin. Dena den,
xede-kolektiboaren araberako laguntza-ibilbide soziosanitarioen proiekturako aipatu direnak guztiz aplika dakizkioke laguntza-ibilbide soziosanitario ez-presentzialen
proiektuari.
Modu berean, “laguntza-ibilbide soziosanitarioen” paradigmaren alde egindako
apustu estrategikoa proiektu honetan ere bertan behera utzi da. Horren ordez,
osasun-eremuan zehazten diren laguntza-ibilbideen esparruan xede-kolektiboen
beharretarako erantzun soziala teknologia digitalen laguntzaz koordinatzea proposatzen duen heltze-modu baten alde egin da.

Oztopoak
Ez dagokio.

Elementu erraztaileak
Ez dagokio.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Ez dagokio.

4. EGUNERAKETA
Ez dagokio.
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4. LE-A: PREBENTZIO
SOZIOSANITARIOA ETA
HERRITARREN PARTAIDETZA
4.1. PROIEKTUA. ADINEKOEN AURKAKO TRATU
TXARRAK DETEKTATZEKO TRESNA
1. IKUSPEGIA
Laugarren ASSLEak prebentzio soziosanitarioan jartzen du arreta, gizarte- eta
osasun-sistemen jasangarritasun-elementutzat jotzen baita. Horretarako, bi sistemen esku-hartzea pertsona ahaldundu eta inplikatuen zeregin aktiboarekin
uztartzen du, lotura estuan, haien orainaren eta etorkizunaren kudeaketan partaidetza eta erantzunkidetasuna erdieste aldera, eta arrisku soziosanitarioaren
prebentzioan ezagutza- eta autoezagutza-sorkuntzarako gaikuntza sustatzen da.
Premisa horretan oinarrituta, laugarren lehentasun honen edukiak jarraitutasuna
ematen dio adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresnaren pilotajeari.
Hura ASSIE-ekin hasi zen eta tresna eraginkortzat jotzen da prebentziozko esku-hartzeak hedatzeko, arrisku-faktoreak edo, hala badagokio, tratu txar fisikoak
eta ekonomikoen adierazleak identifikatzeko, haien larritasuna baloratzeko eta,
azkenik, detektatutako arrisku-egoeretan esku hartzeko. Hori guztia, laguntza-testuinguruaren barruan, oinarrizko beharretarako arretarik ez jasotzeagatik sufritzen
ari diren adinekoak aurkitzeko asmoz.
Horretarako, ekintza estrategiko batzuk zehaztu dira: tratu txarrak detektatzeko
tresna hiru lurralde historikoetan hedatzea, ezarketaren jarraipena eta monitorizazioa egitea, prestakuntza- eta informazio-ekintzak bultzatzea eta lortutako
emaitzen berri izateko eta ebaluatzeko txosten bat egitea.

Helburua
Aurrekoan oinarrituta, proiektu honen helburua da Euskadin adinekoen aurkako
tratu txar fisiko eta ekonomikoak detektatzeko tresna hedatzea.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da eta honako hauen laguntza jaso du: lurralde historiko bakoitzean koordinazioaz arduratzen den aditu bat; ESI edo eskualde sanitario bakoitzeko bi profesional; 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerri edo mankomunitate bakoitzeko
gizarte-zerbitzuetako profesional bat; eta foru-aldundi bakoitzeko gizarte-zerbitzu
espezializatuetako profesional bat.
Taula honetan, aipatutako parte-hartzaileei buruzko xehetasunak biltzen dira:
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15. taula. Euskadin adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna hedatzeko parte
hartu duten erakundeak, entitateak eta eragileak.
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoa

• Uribeko ESIa

• Deustuko Unibertsitatea

• Uribeko ESIaren eragin-eremuko
udalerrietako (Uribe Kostako
Mankomunitateko, Mungialdeko
Mankomunitateko, Leioako Udaleko eta
Getxoko Udaleko) gizarte-zerbitzuak

• Arabako koordinazio soziosanitarioa (AFA,
gizarte-eremua)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, gizarte-eremua)
• Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa
(Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, gizarte-eremua)
• Gipuzkoako koordinazio soziosanitarioa
(Gipuzkoako Osasuneko Lurralde
Ordezkaritza, osasun-eremua)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa (AFA,
gizarte-eremua)
• Arabako koordinazio soziosanitarioa
(Osakidetza, osasun-eremua)
• Bilbao-Basurtoko ESIa
• Bilboko Udaleko gizarte-zerbitzuak
• Barakaldo-Sestaoko ESIa
• Barakaldoko eta Sestaoko udaletako
gizarte-zerbitzuak
• Barrualde-Galdakaoko ESIa
• Barrualdeko ESIaren eragin-eremuko
udalerrietako (Busturialdeko
Mankomunitateko, Durangoko
Mankomunitateko, Bermeoko Udaleko,
Basauriko Udaleko eta Galdakaoko
Udaleko) gizarte-zerbitzuak

• Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa
• Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIaren
eragin-eremuko udalerrietako (Abantoko
Udaleko, Enkarterriko Mankomunitateko,
Muskizko Udaleko, Portugaleteko Udaleko
eta Santurtziko Udaleko) gizarte-zerbitzuak
• Goierri-Urola Garaiko ESIa
• Goierri-Urola Garaiko ESIaren eragineremuko udalerrietako (Zumarragako
Udaleko, Beasaingo Udaleko, Ordiziako
Udaleko, Azpeitiko Udaleko, Azkoitiko
Udaleko, Beasaingo Udaleko, Idiazabalgo
Udaleko; Itsasondoko Udaleko,
Ormaiztegiko Udaleko, Urretxuko Udaleko
eta Zaldibiako Udaleko) gizarte-zerbitzuak
• Zumarragako Argixao egoitza eta Sarria
farmazia
• Debagoieneko ESIa
• Debagoieneko ESIaren eragin-eremuko
udalerrietako (Arrasateko Udaleko,
Aretxabaletako Udaleko, Oñatiko Udaleko
eta Eskoriatzako Udaleko) gizartezerbitzuak
• Larrialdiak (Osakidetza)
• BetiOn telelaguntza-zerbitzua
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoko
talde teknikoa (BIOEF)

Iturria: Geuk egina

2. HEDAPENA
2019an, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak (Eusko Jaurlaritza) 65 urte baino gehiagoko pertsonen (batez ere mendekotasun-egoeran daudenen, komunikatzeko zailtasunak dauzkatenen edo gizarte-baliabideak eskuratzeko zaitasunak
dituztenen) aurkako tratu txarren kasuen detekzioa sustatzen duen jardunbide
egokien gida, Adineko pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko prozedura izenburukoa (2015), berrikusi zuen.
Berrikuspenak, aurreko edizioko akatsak zuzentzeaz gain, itemak interpretatzeko
eskuliburu bat, tratu txarren egoerak hobeto identifikatzen laguntzeko prestatua,
jasotzen duen eranskin bat barne hartzen du, 2015etik tresna erabili duten profesionalen esperientzian oinarritua.
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Sentsibilizazio-prozesuaren barruan, eta tresnaren erabilera sustatze aldera, informazio- eta sentsibilizazio-saioak egin dira, baita prestakuntza-saioak ere, prozedura udaletako, mankomunitateetako eta foru-aldundietako gizarte-zerbitzuetako
profesionalen artean hedatzeko, baita zenbait ESItako lehen mailako arretako
profesionalen artean ere, tratu txarren prebentziorako eta detekziorako tresna ohiko laguntza-praktikan sartzea sustatzeko asmoz.
Hori guztia proiektu honen betearazpen-mailan proiektatzen da, % 80 inguru baita.

3. EBALUAZIOA
Proiektu honen garapenean, oztopo eta elementu erraztaile hauek identifikatu
dira, baita eremu soziosanitarioan izandako ondorio batzuk ere:

Oztopoak
• Erakunde batzuetan ez dago lidergorik ezarketan aurrera egiteko.
• Zaila da prebentzio-tresna sartzea, lehen mailako arretako osasun-zerbitzuetan eta gizarte-zerbitzuetan dagoen lan-kargagatik.
• Gizarte-zerbitzuen eremuko inprimakiak ez daude informatizatuta.
• Ezin da daturik partekatu. Ez dago formatu elektronikoko datu-gordailu
bakarrik gizarte-zerbitzuen eremuan.

Elementu erraztaileak
• Erakunde sanitarioetako eta gizarte-zerbitzuetako erakundeetako zuzendaritzak
oso harkorrak dira tresna hedatzeari eta beren laguntza-jardueran sartzeari dagokionez.
• Profesionalak pozik daude tratu txarrak detektatzeko tresnarekin, batez ere
arrisku-egoerak prebenitzeko eta identifikatzeko.
• Gizarte-zerbitzuen eremuko eta osasun-eremuko profesionalek erraz bete dezaketen galde-sorta eskuragarri dago kalte fisiko edo ekonomikoa izateko arriskua susmatzen zaien adinekoen aurkako tratu txarren adierazleen behaketa
sistematizatua egiteko.
• 2018tik, tratu txar ekonomikoen adierazleak detektatzeko eta larritasuna baloratzeko galde-sorta Osakidetzako historia klinikoan sartuta dago.
• Gizarte-zerbitzuen sistemako eta osasun-sistemako profesionalen artean informazioa trukatzeko baimen bat diseinatu da.
• Jarduketa-prozedura behar bezala zehaztu da, eta, horri esker, gizarte-zerbitzuen sistemak eta osasun-sistemak erantzun azkarrak eta eraginkorrak
eman diezazkiekete 65 urte baino gehiagoko pertsonen aurkako tratu txar
fisikoak edo ekonomikoak egoteko arrisku-egoerei.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna gizarte- eta osasun-zerbitzuen
erakundeetan hedatu da, ASSIE-ekin hasita, eta bi sistemetako profesionalek ondo
baloratzen dute, horri esker balidatutako tresna bat daukatelako, behaketarako ba-
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lio duenez narriadura kognitiboa eta komunikatzeko zailtasunak dituzten pertsonen
kasuetan erabil daitekeena (kasu horiei heltzea bideraezina zen lehen eskuragarri
zeuden tresnekin).
Eremu soziosanitariorako onuren artean nabarmentzen da hura erabilita tratu
txarren egoerak ikusgai egiten direla, noizean behin testuinguru jakin batzuetan nabarmendu gabe gertatzen baitira. Era berean, tresnaren erabilerak gizarteeta osasun-zerbitzuetako profesionalek ekarritako ezagutza berretsi du, kasuari
buruzko informazioa partekatzea ahalbidetzen dielako, baita esku-hartzeetan laguntzea ere, fiskaltzari eta epailetzari egindako komunikazioak barne.
Era berean, aipagarria da proiektu honek Euskaditik kanpo interesa piztu duela
eta, horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak eta Santanderreko Udalak akordioa sinatu dutela hiriko adinekoen zerbitzuak tresna ezartzeko eta Asturiasko Printzerriko
Adinekoenganako tratu ona sustatzeko eta tratu txarra prebenitzeko, detektatzeko
eta horien aurka esku hartzeko protokolo soziosanitarioan sartzeko.

4. EGUNERAKETA
EAEn tratu txar fisikoak eta ekonomikoak prebenitzeko eta detektatzeko prozedura 2015ean argitaratu, eta 2019an eguneratu eta berreditatu zen.

4.2. PROIEKTUA. PREBENTZIO SOZIOSANITARIOKO
EREDUA
1. IKUSPEGIA
Lehentasun honetan jasotako bigarren proiektuak prebentzio-eredu soziosanitario
bat formulatzea proposatzen du, gizarte-zerbitzuen sistemaren eta osasun-sistemaren jasangarritasuna ziurtatzeko beharrezkotzat jotzen baita. Eredu hori askotariko esku-hartze osagarriak diseinatzeko eta aktibatzeko esparrutzat hartzen da,
biztanleria-ikuspegia eta arrisku-profilaren doikuntza indibiduala bateratuta, biak
funtsezkoak baitira arreta soziosanitarioko eskariak agertzea saihesteko edo haiek
atzeratzeko.
Hala ere, heltzeko berariazko finantzaketarik ez egoteak proiektua baldintzatu du.
ASSLE-etan proiektua erdiesteko xedaturiko ekintzak hauek ziren, besteak beste:
prebentzio soziosanitarioko lan-ildoei buruzko egoera-diagnostikoa egitea (biztanleria-ikuspegitik eta ikuspuntu indibidualetik), arrisku-faktoreen eta behar soziosanitarioen kudeaketan jardunbide egokiak identifikatzea, prebentzio soziosanitariorako funtsezko eragileak identifikatzea, prebentzio soziosanitarioko tresnak
analizatzea (bazterketa, genero-indarkeria, haurrak, adikzioak, etab.) eta behar
soziosanitarioak dituzten kolektiboetan prebentziozko heltzea gauzatzea.
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Helburua
Proiektu honen helburua prebentzio soziosanitarioko eredu bat formulatzea da,
biztanleria-ikuspegia eta arrisku-profilaren doikuntza indibiduala bateratzearen
ondorioz sortutako askotariko esku-hartze osagarrietarako esparru moduan.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan zen.

2. HEDAPENA
Proiektuaren betearazpen-maila deuseza izan da (% 0).

3. EBALUAZIOA
Deskribaturiko proiektua garatu ez denez, ezin da heltzeko oztoporik edo elementu erraztailerik identifikatu, ezta eremu soziosanitarioan izandako eragina analizatu ere.

Oztopoak
Ez dagokio.

Elementu erraztaileak
Ez dagokio.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Ez dagokio.

4. EGUNERAKETA
Ez dagokio.
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5. LE-A: EBALUAZIO
SOZIOSANITARIOA
5.1. PROIEKTUA. AGINTE-TAULA SOZIOSANITARIOA
ETA INKESTAK DISEINATZEA
1. IKUSPEGIA
Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoetako bosgarrena aginte-taula
integral soziosanitario bat (aurrerantzean ATIS esango zaio) diseinatzean eta eremu soziosanitarioko erabiltzaileen eta profesionalen gogobetetasuna neurtzen laguntzeko inkestak diseinatzean eta prestatzean datza.
Hona hemen hori erdiesteko programatutako ekintza batzuk: bai laguntza-alderdian, bai antolaketa-alderdian, bai alderdi instituzional edo estrategikoan adierazle
soziosanitarioak identifikatzea eta zehaztea; informazioa kudeatzeko eta datuak
aurkezteko plataforma informatiko bat (softwarea) hautatzea; adierazle bakoitzari
dagokionez sistema bakoitzeko funtsezko iturriak eta informatzaileak identifikatzea;
eta erabiltzaileek eta profesionalek eremu soziosanitarioan arreta-beharrei emandako erantzunen egituraketari dagokionez duten gogobetetasun-mailaren berri izateko inkestak diseinatzea.

Helburua
Proiektu honen helburua jarduera soziosanitarioaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko aginte-taula integrala zehaztea eta eremu soziosanitarioko erabiltzaileentzako
eta profesionalentzako gogobetetasun-inkesta bana diseinatzea da.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea zen.

2. HEDAPENA
Aginte-taula integral soziosanitarioaren xedea euskal eremu soziosanitarioko laguntza-, antolaketa- eta erakunde-jarduerari buruzko informazio kuantitatiboa eta
kualitatiboa edukitzea da.
Proiektu honen bidez, funtsezko informazioa bildu eta sistematizatu nahi da, bai
arreta soziosanitarioari eta kasuen kudeaketari buruzkoa, bai arreta soziosanitarioa emateko parte hartzen duten sistemen, mailen eta profesionalen arteko maila
anitzeko eta diziplina anitzeko koordinazio-eginkizunei buruzkoa.
Finantzaketa-iturririk eduki ezin izan denez, proiektuaren garapena eskasa izan
da eta neurri batean EHSSEaren eta informazio-sistemen arteko elkarreragingarritasunaren garapenen menpe egon da. Horregatik, proiektu honetako aurrerapenak
funtsean alderdi kontzeptualean gauzatu dira.
Hori guztia ATI soziosanitarioaren proiektuaren betearazpen-mailan proiektatzen
da, % 10 baita.
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3. EBALUAZIOA
ATI soziosanitarioaren proiektuaren betearazpena eskasa izan den arren, garapenari lotutako oztopo eta elementu erraztaile batzuk identifikatu dira, baita eremu
soziosanitarioan eragina izan duten mugarriak ere:

Oztopoak
• Ez da ATIS proiektua garatzeko berariazko finantzaketarik egon.
• Zailtasun metodologikoak egon dira gizarte-zerbitzuen sistemak eta osasun-sistemak adierazleen definizio adostua eta partekatua egiteko.
• Zaila izan da analisirako informazio homogeneo eta koherentea lortzea.
• Erakundeen, sistemen, laguntzen eta harremanen bilbea konplexua da, eta
horrek zaildu egiten du askotariko informazio-iturri eta -sistemetatik datorren
informazioa biltzen duen ATI soziosanitarioa diseinatzea.
• Informazioa partekatzean DBLOa bete beharrak zailtasunak sortu ditu.

Elementu erraztaileak
• Etorkizuneko historia soziosanitarioaren gutxieneko datu-multzoa identifikatu
da eta ATISa diseinatzeko datu eta iturri interesgarrien nukleotzat jo da.
• Gobernantza-ereduak arreta soziosanitarioan erantzukizuna duten erakundeen
harremanak eta eginkizunak adierazten ditu.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Aginte-taula integral soziosanitarioa definitzea eta adostea ekosistema soziosanitarioa hobetzeko aukera da, jarduera soziosanitarioa eta haren kudeaketa (estrategikoa eta eragilea) ezagutzeko eta ebaluatzeko tresna komuna edukitzea eta
horrek arreta soziosanitarioko beharrei emandako erantzunari dagokionez zein
emaitza dakarren jakitea ahalbidetzen duelako.
ATI soziosanitariorako lehen hurbilketa kontzeptualean, jarduera eta kudeaketa
soziosanitarioa monitorizatzeko eta ebaluatzeko baliatu behar diren adierazleen
definizioa adosteko oztopoen diagnostikoari lotutako erdiespen batzuk identifikatu dira.
Hitz batean, ekosistema soziosanitarioaren zerbitzuan egongo den tresna bat diseinatzeko prozesuan egindako urrats hasiberria da eta arreta soziosanitarioa hobetzea du xede, baita arreta horren erantzuleak diren pertsonen, profesionalen
eta erakundeen zerbitzurako hobekuntza-arloak identifikatzea ere.

4. EGUNERAKETA
• Proiektu hau eguneratzeko aukeretako bat zera da: Euskadiko etorkizuneko
historia soziosanitarioaren diseinuari lotutako datuak tratatzeko eta ustiatzeko
modulu estatistiko bat integratzea.
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6. LE-A. BERRIKUNTZA
SOZIOSANITARIOA
6.1. PROIEKTUA. EZAGUTZA SOZIOSANITARIOAREN
BERRIKUNTZA ETA KUDEAKETA
1. IKUSPEGIA
Proiektu honen asmoa da ekosistema soziosanitarioan, batez ere ekimen estrategikoak hedatzean, sortzen den ezagutza antolatzea, baita eragileek (instituzioek,
erakundeek, hirugarren sektoreko entitateek eta abarrek) eremu soziosanitarioan
ekimen berritzaileak bultzatzean eta gauzatzean egiten dituzten jardueretan sortzen
dena ere.
Hona hemen proiektua betearazteko xedatutako ekintzetako batzuk: berrikuntza
eta gogoeta soziosanitariorako gune bat sustatzea, jardunbide egokiak identifikatzea eta arreta soziosanitarioari buruzko web-orri instituzionalaren bitartez
hedatzea, antolamendu-berrikuntza soziosanitarioan nazioan eta nazioartean
dauden joerak analizatzea, arreta soziosanitarioko eredu berritzaileak sustatzea,
osasun-sistemak eta gizarte-sistemak bultzatutako ekimenei laguntza teknikoa
eta ikuspegi soziosanitarioa ematea eta artikulu eta komunikazio zientifikoak
argitaratzea.
Arreta soziosanitarioak etengabeko erronkak dakartza, bai barne-antolaketan bai
irtenbide partekatuen bilaketan eta ezarketan, eta, hala, proiektu honen bidez,
ezagutza zientifiko eta teknikoa oraingo eta etorkizuneko erronka soziosanitarioetarako irtenbide onenak arakatzeko funtsa bihurtzen da.

Helburua
Proiektu honen xede nagusia Euskadiko arreta soziosanitarioaren eremuan berrikuntza eta hausnarketa piztea da eta, horretarako, sarean erreferentziako gune
bat (webgune instituzionala) dauka: https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/
Gune horren asmoa da arreta soziosanitariorako jardunbide egokiak eta ereduak
arakatzeko, identifikatzeko, ezagutzeko eta zabaltzeko bulkada ematea, erakunde
guztientzat eta euskal gizartearentzat oro har dakartzan erronka nabarmenetarako
irtenbideak bilatzeko gai den kultura soziosanitarioaren alde egite aldera.

Lantaldea
Proiektu hau garatzeko liderra Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea
izan da, eta Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritzako langileen (Eusko Jaurlaritza) eta Bizkaiko Osasuneko Lurralde
Ordezkaritzako eta Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzako Itzulpen eta
Hizkuntza Normalizazioko Zerbitzuko langileen laguntza teknikoa jaso du.
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2. HEDAPENA
Eremu soziosanitarioan ezagutza sortzeko eta transferitzeko garaturiko jarduera-sorta zabala Arreta Soziosanitarioaren Atari instituzionalean gauzatu da. Gunea bai nazioan bai nazioartean bi sistemetan identifikaturiko ekimen berriak
hedatzeko bidea bihurtu da, arreta soziosanitarioko gakoak, elementuak eta ereduak partekatzen dituen eta haiei buruz gogoeta egiten duen kultura soziosanitarioa elikatzeko helburuarekin.
Horretarako, zaintza estrategikoko lan bizia egin da ezagutza eta ekimen garrantzitsuak identifikatzeko eta atari horren bitartez etengabe zabaltzeko.
Atari instituzional horren inguruan ezagutza sortzeko eta transferitzeko jarduerari
eutsi zaio, albisteak, ekitaldi interesgarriak eta astero eguneratzen diren dokumentu-erreferentziak argitaratuz.
Era berean, Arreta Soziosanitarioko Buletina sortu da, atari instituzionalak ekosistema soziosanitarioan dituen nabaritasunaren eta posizionamenduaren alde egiteko
eta albisteen gunean sortutako edukiak ekosisteman parte hartzen duten eragileen
artean hiru hilean behin hedatzeko.
Gainera, foroetan, hitzaldietan, kongresuetan, jardunbide egokiei buruzko jardunaldietan eta prestakuntza-mintegietan parte hartu da; horrela, proiektuen fase guztietan (diseinuan, ezarketan, monitorizazioan eta bitarteko eta amaierako emaitzen
ebaluazioan) sorturiko ezagutza partekatzeko ahalegina egin da:
• Kudeaketa Aurreratuaren XXIII. Europar Astea, Euskalitek antolatua: “Zure
osasunaren hobekuntza berritzen: Arreta Soziosanitarioaren ataria, Parte Hartu eta Osasun Eskola. Parte hartu nahi al duzu?” (Bizkaia Aretoan, UPV/EHUn,
2017ko azaroaren 9an).
• Euskadin adinekoen aurkako tratu txar fisikoak eta ekonomikoak prebenitzeko
eta detektatzeko tresnaren aurkezpena UPV-EHUko Uda Ikastaroetan (2018.
edizioan).
• Euskadin adinekoen aurkako tratu txar fisikoak eta ekonomikoak prebenitzeko
eta detektatzeko tresnaren aurkezpena HelpAge International fundazioak eta
Valentziako Generalitateak antolaturiko Adinekoei buruzko Nazioarteko II. Foroan (2018ko irailaren 25ean, Valentzian).
• Historia sozial bakarra, integrazio soziosanitariorako gakoa. SOCINFO fundazioak sustatutako mintegia (2018ko apirilaren 24an, Madrilgo Prentsa Elkartearen ekitaldi-aretoan).
• International Conference on Integrated Care, ICIC 2019 (2019ko apirilaren
1etik 3ra, Donostian).
• Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Aseguramendu eta Kontratazioko Zuzendaritzarekiko lankidetza, programa-kontratuaren adierazle soziosanitarioak definitzeko (2018an eta 2019an).
• Bottom-up Proiektuen II. Aurkezpen Jardunaldia. Programa-kontratua: La necesidad sociosanitaria: ¿Mito o realidad? (Jose Antonio de Rica, Euskadiko
koordinatzaile soziosanitarioa) (2019ko maiatzaren 23an).
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• Kronikgunek lideratutako Europako Scirocco27 proiektuan (2017tik 2019ra)
parte hartzea eta Eskoziarako study visit28 delakoan (2018ko irailaren 3tik
5era) parte hartzea.
• Euskal Autonomia Erkidegoko koordinazio soziosanitarioaren bilakaerari
buruzko eta Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak
2017-2020 direlakoen hedapenari buruzko irakaskuntza-saioak29 Osasunerako Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien eta Sistemen Zuzendaritzari buruzko Masterraren IV. eta V. edizioetan.
• Euskal Herriko Zainketen I. Jardunaldi Multiprofesionala: Elkarrekin gehiago
zaintzen (2019ko urriaren 2tik 4ra, Euskalduna Jauregian, Bilbon).
• REPS Gizarte Politikaren Espainiako Sarearen VIII. Kongresua, 2020, Bilbon
(2021era arte geroratu da).
• EAEko Arreta Integratuko Jardunbide Onen VI. Jardunaldia, Osakidetzak antolatua (2020ko martxoaren 31n, geroratua).
• Eta abar.
Hori guztia kontuan hartuta, esan daiteke ezagutza soziosanitarioa berritzeko eta
kudeatzeko proiektuaren betearazpen-maila % 100 izan dela.

3. EBALUAZIOA
Euskadiko osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen sistemaren artean hedatutako koordinazio soziosanitarioko ereduren nabaritasuna indartu egin da proiektu
bakoitza garatzean ezagutza sortzeko eta transferitzeko lanari esker, ekimenen
elementu arrakastatsuak barne hartzen eta etengabe ikasteko eta hobetzeko kultura sustatzen baitute, non akatsak hobekuntzaren funtsezko elementua diren.
Horrela, ezagutza partekatua ekosistema soziosanitarioaren ondasun komuna bihurtzen da.
Testuinguru horretan, atari instituzionala ekimen berriak bultzatzeko, jardunbide
egokiak zabaltzeko eta proiektuen garapenerako lagungarriak diren beste elementu batzuk hedatzeko tresna da.
Hitz batean, proiektu honek herritarren eta ekosistema soziosanitarioko profesional eta erakunde guztien esku dagoen ezagutza-esparrua sustatzen du, kultura eta hizkuntza partekatuen oinarriak sortzearen alde egiteko. Horien bitartez,
elkarrizketa sortu nahi da erakundeen, entitateen eta profesionalen ikuspegi desberdinen arteko konparazio-puntuak bilatzeko eta arreta soziosanitarioari datxezkion erronketarako erantzunen antolaketa adostea lortzeko.

27. Scirocco Kronikgunek lideratutako Europako proiektua da eta Euskadik lineako SCIROCCO tresna erabiliz arreta
integratuaz arduratzeko dituen gaitasuna eta eskuragarritasuna baloratzea du helburu.
28. Europako Scirocco proiektuaren esparruan egindako bisita, hirugarren sektoreko zenbait erakunderen funtzionamendua eta askotariko ekimenen sustapena ezagutzeko: Boluntariotza Erakundeen Eskoziako Kontseilua (Scottish Council for
Voluntary Organisations, SCVO); Group Recovery After Community Enterprise (GRACE) toki-erakundeak, bizi-traumak dituzten pertsonei etorkizun hobe baterantz aurrera egiteko laguntza ematen dieten pareek zuzenduak, sustatutako ekimen
bat; Carr Gomm, askotariko beharrak (dementzia, desgaitasuna, autismoaren espektroko nahasmenduak, gaixotasun mentala, ikasteko zailtasunak, adikzioak, etab.) dauzkaten pertsonei bizitza independentea sustatzeko zerbitzu profesionalak
ematen dizkien erakundea; eta Laguntzen eta Zaintzen Emaileen Koalizioa (Coalition for Care and Support Providers,
CCPS), Eskoziako hirugarren sektoreko 80 kolektibo txiki biltzen dituen eta urtean 1 bilioi liberako diru-sarrerak dauzkan
federazioa.
29. Madrilen 2018ko ekainaren 21ean eta 2019ko ekainaren 21ean egindako saioak, Carlos III Osasun Institutuak eta
Espainiako Informatika Sozietateak (Osasun Eskola Nazionala) antolatutako Osasunerako Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien eta Sistemen Zuzendaritzari buruzko Masterraren esparruan.
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Oztopoak
• Arreta Soziosanitarioaren Atari instituzionalak egiturazko mugak ditu eduki jakin batzuk gehiago nabarmentzen dituzten eta haien kudeaketa errazten duten
arlo edo funtzionaltasun berriak (sortutako edukiak kuantifikatzeko modulu
estatistikoa, etab.) txertatzeko.
• Zaila da doakoak ez diren foro interesgarrietara joatea, Koordinazio Soziosanitarioko Taldeak ez daukalako kostuari aurre egiteko aurrekontu-zuzkidurarik.
• Web-trafikoa murriztu egin da, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen aplikaziotik eratorritako aldaketen ondorioz; izan ere, debekatuta dago webgune instituzional batean materialak argitaratzea doan hedatzekoak ez badira,
erakundeak berak egin ez baditu edo, beste norbaiten obra izanez gero, jabe
intelektualek edo argitaratzaileek eduki digitalak sare propioan argitaratzeko
ahalmena ematen duen kontraturik sinatu ez badute.
• Ezinezkoa izan da Euskadiko ekosistema soziosanitarioa osatzen duten eragileekiko elkarrekintza eta noranzko biko komunikazioa lortzea.

Elementu erraztaileak
• Sarean kultura soziosanitario partekatu bat sortzeko gune instituzional bat
edukitzeko aukera dago.
• Koordinazio Soziosanitarioko Taldea zeharkako politiken diseinurako erreferentetzat jotzen da (Etxerik Gabeko Euskal Estrategia; Zaintzaile ez-profesionalentzako estrategia soziosanitarioa; Genero indarkeriaren eta sexu erasoen
aurrean Euskadin nola jardun jakiteko jarduketa-gida (Osakidetza, 2019);
Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategia (Eusko Jaurlaritza, 2019); Osakidetzaren laguntza-ibilbideak diseinatu, inplementatu eta ebaluatzeko dokumentu korporatiboa (Osakidetza, 2020); Gaixotasun Neurodegeneratiboei
buruzko Euskadiko Estrategia —prestatzen ari da— eta Estigmaren aurkako
Estrategia —prestatzen ari da—, besteak beste).
• Arreta Soziosanitarioko Buletinari esker, Arreta Soziosanitarioaren Ataria erreferentziako gunea da sarean proiekzioa duten eduki soziosanitarioei dagokienez30, Google.es bilatzailean lortutako 4. lekuak frogatzen duen moduan.

Mugarriak eta eremu soziosanitarioan izandako eragina
Zalantzarik gabe, Euskadiko koordinazio soziosanitarioko eredua gobernuentzako,
ikerketa-zentroentzako eta askotariko entitateentzako erreferentzia nabarmenki
interesgarria bihurtu da, batez ere historia kliniko elektronikoa adinekoentzako
egoitzetara hedatzeko proiektua (Osabide egoitzetan) eta eguneko zentroetara hedatzekoa (interesgarria iruditu zaie Asturiasko Printzerriari eta Espainiako Gobernuko Gizarte Gaietarako Ministerioari), baita historia soziosanitarioaren proiektua
ere (Andaluziako Gobernuko ordezkaritza instituzional baten aurrean aurkeztu zen
Twinning Andalucía-Euskadi —Kronikgunek lideratutako Europako proiektua—
garatzeko esparruan).

30. Osasun Saileko Komunikazio Kabineteak (Eusko Jaurlaritza) jakinarazi zuenez, El ritmo de la senectud albistea interesgarria iruditu zitzaion Acta Sanitariari, eta 2020ko martxoan argitaratu zuen.
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Era berean, Arreta Soziosanitarioaren Atari instituzionalak lortu dituen emaitzek
euskal ekosistema soziosanitarioaren esparruan ezagutza sortzeko eta transferitzeko
lana berresten dute, bai posizionamenduari eta bisitei dagokienez, bai hiru hilean
behin argitaratzen den Arreta Soziosanitarioko Buletinera harpidetutako pertsonen,
erakundeen eta entitateen kopuruari31 dagokionez.

4. EGUNERAKETA
Ekosistema soziosanitarioarentzat interesgarriak diren jardunbide egokiak eta ekimen berriak identifikatzeko, zaintza estrategikoa egin behar da etengabe, hori
baita ezagutza sortzea eta transferitzea ahalbidetzeko ernamuina. Ildo horretan,
ezagutza partekatuan oinarritutako kultura soziosanitarioaren aldeko apustua indar dezaketen aukera batzuk identifikatu dira. Honako hauek nabarmentzen dira:
• Ekosistema soziosanitarioan parte hartzen duten eragileekin elkartzeko eta
ezagutza trukatzeko jardunaldi bat antolatzeko aukera.
• Baliabide Soziosanitarioen Mapa eguneratzeko aukera, Baliabide Soziosanitarioen Katalogoan jasotako definizio kontzeptualaren ondoren, herritarrei open
data bidez atzi daitekeen informazio-fitxategi eguneratua eskaintzeko asmoz.
• Komunikazio-eredua modernizatzeko aukera, ekosisteman bertan noranzko
biko komunikazio-kanalen alde eginez (gizarte-sareak eta bestelako aukerak),
Euskadiko ekosistema soziosanitarioan parte hartzen duten eragileekin ezagutza sortzeko eta transferitzeko dinamika berriak indartze eta sustatze aldera.

31. Arreta Soziosanitarioko Buletinerako harpidetzen kopurua igo egin da: lehen buletina hedatu zenean, 2017ko abenduan, 1.200 harpidetza lortu zituen, eta 13. buletinak, 2020ko abendukoak, 2.500 baino gehiago izan ditu. Beraz, hiru
urtetan (2017tik 2020ra arte) atari instituzional horren edukietarako atzipenen kopurua hirukoiztu egin da: hilean 1.500
bisita izaten dira batez beste.
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EMAITZAK

Jarraian, proiektu bakoitzaren garapen-maila aurkezten da, laburbilduta, bakoitzean
espero zen emaitzari dagokionez:
16. taula. Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020
direlakoak osatzen dituzten proiektuen garapen-maila.

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK,
EUSKADI 2017-2010
1. LE-A.
KOORDINAZIOAREN
EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA

2. LE-A.
BALIABIDEEN
EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA

3. LE-A.
ARRETAREN
EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA

Garapenmaila

1.1. Koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua

100%

1.2. Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua

75%

1.3. Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa

75%

2.1. Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa

100%

2.2. Finantzaketa soziosanitarioko esparrua

50%

3.1. Protokolo soziosanitarioen gida

25%

3.2. Osakidetzako historia klinikoa egoitzetan hedatzea

100%

3.3. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzea

100%

3.4. Batzorde soziosanitarioak garatzeko eskuliburua

0%

3.5. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotua

100%

3.6. Historia soziosanitarioa

60%

3.7. Laguntza-ibilbide soziosanitarioak xede-kolektiboaren arabera

25%

3.8. Laguntza-ibilbide soziosanitario ez-presentzialak

15%

4. LE-A.
PREBENTZIO
SOZIOSANITARIOA
ETA HERRITARREN
PARTAIDETZA

4.1. Adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna

75%

5. LE-A. EBALUAZIO
SOZIOSANITARIOA

5.1. Aginte-taula soziosanitarioa eta inkestak diseinatzea

10%

6. LE-A.
BERRIKUNTZA
SOZIOSANITARIOA

6.1. Ezagutza soziosanitarioaren berrikuntza eta kudeaketa

100%

4.2. Prebentzio soziosanitarioko eredua

0%

1. LE-A. KOORDINAZIOAREN EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
1.1. Koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua

9 Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua

100%

9 Erakunde sanitarioetako erreferente soziosanitarioen mapa
1.2. Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua

x Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua

75%

1.3. Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa

9 Erabakitzen den formula juridikoaren bidez batzordea formalizatzea
9 Eremu soziosanitarioko laguntza-etikari buruzko unibertsitateko titulu
akademikoa abian jartzea
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75%

2. LE-A. BALIABIDEEN EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
2.1. Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa

9 Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa
2.2. Finantzaketa soziosanitarioko esparrua

x Finantzaketa soziosanitariorako ereduari buruzko dokumentu teknikoa

100%

50%

3. LE-A. ARRETAREN EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA
3.1. Protokolo soziosanitarioen gida

x Protokolo soziosanitarioak garatzeko gida berria eta protokoloen mapa
3.2. Osakidetzako historia klinikoa egoitzetan hedatzea

9 Emaitzei buruzko txostena
3.3. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzea

9 Emaitzei buruzko txostena
3.4. Batzorde soziosanitarioak garatzeko eskuliburua

x Batzorde soziosanitarioak garatzeko eskuliburua

25%

100%

100%

0%

3.5. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotua

9 Denbora soziosanitarioak emandako arretan izan duen eragina ebaluatzeko
txostena

100%

3.6. Historia soziosanitarioa

9 Historia soziosanitarioari buruzko diagnostiko-txostena eta plan funtzionala

60%

x Historia soziosanitarioa arretarako gizarte- eta osasun-plataformetan txertatzea
3.7. Laguntza-ibilbide soziosanitarioak xede-kolektiboaren arabera

x Xede-kolektibo bakoitzarentzako ibilbide soziosanitarioei buruzko gida
3.8. Laguntza-ibilbide soziosanitario ez-presentzialak

x Arreta ez-presentzialeko ibilbide soziosanitarioei buruzko gida

25%

15%

4. LE-A. PREBENTZIO SOZIOSANITARIOA ETA HERRITARREN PARTAIDETZA
4.1. Adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna

9 Emaitzak ebaluatzeko txostena

75%

4.2. Prebentzio soziosanitarioko eredua

x Prebentzio soziosanitarioan jarduteko gomendioei eta esku-hartzeei buruzko gida

0%
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5. LE-A. EBALUAZIO SOZIOSANITARIOA
5.1. Aginte-taula soziosanitarioa eta inkestak diseinatzea

x Emaitzei buruzko txostena

10%

6. LE-A. BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOA
6.1. Ezagutza soziosanitarioaren berrikuntza eta kudeaketa

9 Urteroko jardunaldia antolatzea, foro interesgarrietara joatea, artikulu eta
komunikazio zientifikoak argitaratzea
Iturria: Geuk egina, ASSLE-etako 17 proiektuen garapenean oinarrituta
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100%

AMIA
ANALISIA

Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 direlakoen hedapena ebaluatzeko prozesuaren zati gisa, jarraian proiektuak garatzean
testuinguru soziosanitarioari lotuta barruan identifikatu diren ahulezien eta indarren analisia aurkezten da, baita lan-ingurune soziosanitarioan hiru urte baino
gehiagoan aritu ostean ikusi diren kanpoko elementu onuragarrien (aukeren) eta
kaltegarrien (mehatxuen) zerrenda ere. Denak kontuan hartu beharrekoak dira,
Euskadiko arreta soziosanitarioaren aurrerapenari eragiten diotelako.
2. irudia. ASSLE 2017-2020 direlakoak hedatu ondorengo AMIA

Ahuleziak

Mehatxuak
ASSLE
2017-2020
AMIA

Indarrak

Aukerak

Iturria: Geuk egina

AHULEZIAK
• Ez dago proiektu jakin batzuk garatzeko berariazko finantzaketarik.
• Ez dago proiektuei heltzeko giza baliabide nahikorik.
• Laguntza-ibilbideak osasunaren arloko laguntza-alderdietan ardaztuta eta gizarte-arretaren kulturatik kanpo dagoen erantzun estandarizatutzat jotzen dira.
• Bi sistemetako profesionalen jarduera soziosanitarioa (laguntzaren, antolaketaren eta plangintza estrategikoaren alderdian) ez da ez zehaztu ez neurtu.
• Gizarte-zerbitzuen sistemako ordezkariak desparekotasun- edo gutxiagotasun-egoeran daude ESIetako batzorde soziosanitarioetan ezartzen den erabakitze-esparruan.
• Konplexua da gobernantza-eredua juridikoki antolatzea eta Baliabide Soziosanitarioen Katalogoaren arau-izaera zehaztea.
• Koordinazio soziosanitarioko protokoloetako kontzeptuak eta ikuspegia ez datoz bat planteamendu estrategikokoekin, eta gizarte-zerbitzuen sistemako arduradunek ez dute prozesuan parte hartzen.
• Ez dago irizpide zehatzik protokolo soziosanitarioen indarraldiari eta berrikuspenari dagokienez.
• Erakundeek, gizarte-eremuan batez ere, ez dute laguntza nahikorik ematen InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzeko, eta, ondorioz,
proiektuaren ezarketa eskasa izan da.
• Gizarte-zerbitzuen sistemako erakundeetan ez dago erreferente soziosanitariorik.
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• Lehen mailako arreta soziosanitarioan ez dago profesionalek lan egiteko irizpide komunik, ezta diziplina anitzeko zeharkako lan-esparru batean (bi sistemak
barne hartuz) aritzeko lankidetzazko ikuspegirik ere.
• Historia Soziosanitariorako elkarreragingarritasun-esparrua zehazteko eta horri
buruz ados jartzeko, gizarte-zerbitzuen sistemako solaskideak oso heterogeneoak dira.
• Arau-garapenek ESIetako batzorde soziosanitarioak egituratzeko zailtasunak
ekarri dituzte.
• Informazio-sistemen garapenaren txertaketa eta intentsitatea asimetrikoak
dira eta tresna teknologikoen eskuragarritasuna desberdina da gizarte-zerbitzuen sisteman, batez ere osasun-eremuan eskuragarri dauden informazio-sistemekin eta teknologia digitalekin erkatuta.

MEHATXUAK
• Zaila da sortzen ari diren gizarte-beharrak identifikatzea eta bi sistemen artean
koordinatutako erantzunak antolatzea.
• COVID-19aren pandemiaren ondoriozko behar soziosanitario aurreikusi gabeak ugaritu dira.
• COVID-19a agertu ostean baliabide soziosanitario jakin batzuen funtzionamendua birformulatu behar da (batez ere mendekotasunari eta desgaitasunari
arreta emateko zentro eta zerbitzuetan).
• Biztanleen adintsutasuna handitzearen ondoriozko beharrak gero eta ugariagoak dira eta iraupen luzeko zaintzen eredu berri bat zehaztu behar da.
• Eskumen-autonomiaren errespetua eta lurralde arteko ekitatearen sustapena
bateragarri egin behar dira hiru lurralde historikoetan behar soziosanitarioei
erantzutean.
• Baliabide soziosanitarioen titulartasunaren arduradunen interesak eta baliabide horien irismena zehazteko interesak bateragarri egin behar dira (sarbidea
izateko irizpideak, zerbitzuen kostua, etab.).
• Gaur egun, behar soziosanitarioetarako arreta bermatzen duten akordioak ez
daude indarreko lege-esparrura egokituta.
• Baliabide Soziosanitarioen Mapa ez dago eguneratuta.
• Zaila da erakundeen aurrekontu-mugapena eta finantzatutako baliabideetan
eskuragarri dauden plazen kopurua handitu beharra bateragarri egitea eta
biztanleen artean areagotzen ari diren beharrei erantzutea.
• Profesionalek lan partekaturako informazioa sistematizatzeko kultura eskasa
daukate, batez ere gizarte-zerbitzuen sisteman.
• Historia Soziosanitariorako behar den elkarreragingarritasunaren garapenean
nahasita dauden erakundeen partaidetza ez da nahikoa eta erakundeok ez
datoz bat haren formulazio estrategikoari dagokionez.
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INDARRAK
• Ekologiari eta jasangarritasunari lotutako ikuspegia: alderdi soziosanitarioa
elkarrekin erlazionatutako eta koordinatutako gizarte- eta osasun-eragileen
ekosistema da.
• Gizarte-, osasun- eta hezkuntza-sistemetako profesionalen espektro zabalak
parte hartu du Historia Soziosanitarioaren GDMaren definizioan.
• Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioa dago, estatuko bakarra.
• Baliabide Soziosanitarioen Katalogoa bi zerbitzu-zorroetatik abiatuta antolatu da.
• Erakunde arteko adostasuna dago arreta soziosanitarioaren misioaren eta ikuspegiaren inguruan, COVID-19aren kudeaketan agerian jarri den moduan, errekor-denboran larrialdiko adostasunak lortu behar izan baitira.
• Irismen instituzionaleko proiektuak garatzean izandako negoziazio- eta adostasun-prozesuak aberatsak izan dira eta Euskadiko koordinazio soziosanitarioko
ereduari heldutasuna ematen eta erakunde artean egon behar duen konfiantza
elikatzen lagundu dute.
• Arreta soziosanitarioan erantzukizunak dauzkaten erakundeen eta, hedaduraz, erakundeotako profesionalen harremanak eta jarduketak modu formalean arautzeko esparru komuna garatu da, hiru alderdietan (laguntza, antolaketa, eta plangintza eta antolamendua), Gobernantza Soziosanitarioaren
Ereduarekin.
• Baliabide soziosanitario motak finantzaketaren jatorrian oinarrituta definitu dira.
• Arreta soziosanitarioa finantzatzeko beste lankidetza-akordio batzuk garatzeko
eredua sortu da, Eusko Jaurlaritzak eta BFAk nahasmendu mental larria duten pertsonen arreta soziosanitariorako sinatu duten lankidetza-hitzarmena
(2020koa) baliatuz.
• Tresna partekatuen erabileran esperientzia izan da (Osabide egoitzetan eta
eguneko zentroetan, InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna, adinekoen
aurkako tratu txarrak detektatzeko tresnak); tresna horiek bi sistemetako profesionalen arteko harremanak eta komunikazioak errazten eta normalizatzen
dituzte eta konfiantzaren eta lan partekatuaren kultura sendoa sustatzen dute.
• Eremu soziosanitarioan laguntza teknologikoak garatu dira (Osabide egoitza-sarera hedatzea), segurtasun klinikoaren kultura sustatzearekin eta pertsona azken
onuradun bihurtzearekin batera.
• Denbora partekatuaren pilotajea egin da, bi sistemetako profesionalen arteko
baterako lanaren dinamikak eta denborak ezartzeko mekanismoa baita, eta
kasuen kudeaketa partekatua egiteko helburuak zehaztu dira.
• Osabiden “egintza soziosanitarioa” definitu da, jarduera soziosanitarioa erregistratzeko eta etorkizuneko garapenetarako aukerak sortzeko formula hasiberri gisa.
• Arrisku soziosanitarioei aurrea hartzeko proiektuan esperientzia garatu da (tratu txarrak detektatzeko tresna) esku-hartze espektroa zabaltzeko (bakardadea,
etab.).
• Arreta Soziosanitarioaren Ataria erreferentea da ekosistema soziosanitarioan
ezagutza partekatua sortzearen eta zabaltzearen arloan.
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AUKERAK
• Koordinazio soziosanitarioan efizientzia lor daiteke etorkizunean sortuko den
Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretuari esker; horren bidez, Euskadiko
hiru jarduketa-alderdietako (plangintzako eta antolamenduko, antolaketako
eta laguntzaren kudeaketako) erabakitze-organoen eta koordinazio-figuren arteko funtzio- eta harreman-esparrua ezarriko da.
• Gizarte- eta osasun-langileak etengabe hobetzeko kultura sor daiteke.
• Eremu komunitarioan, hots, pertsonarengandik hurbilen dagoen eremuan,
egindako jarduketak indartu daitezke.
• Osakidetzako historia klinikoa Euskadiko eguneko zentro guztietara heda daiteke.
• Arreta soziosanitarioari laguntze aldera prozesuak pixkanaka digitalizatzeko
egoera onuragarria dago.
• Eremu soziosanitarioan etika- eta laguntza-ikuspegia sartzeko eta horri buruzko
prestakuntza emateko babesa eman daiteke, laguntzaren kalitatea hobetzeko
elementua da eta.
• Baliabide soziosanitarioen finantzaketa partekaturako esparru egonkorra eta
adostua formula daiteke, arreta soziosanitarioaren prestazioak lurralde historikoen artean harmonizatzeko mekanismoa baita.
• Historia Soziosanitarioaren bidez informazio partekatuko sistema bat diseinatzeko aurrera egin daiteke.
• Batzorde soziosanitarioetan gizarte-zerbitzuen sistemako ordezkariak ahaldundu daitezke.
• Euskadiko koordinazio soziosanitarioaren ereduan gizarte-partaidetza antola
daiteke.
• Erakundeen artean eta hirugarren sektoreko erakundeekin behar soziosanitarioei erantzuteko akordioak sinatzeko esparrua erraztu daiteke akordioak eguneratzeko eta indarreko lege-esparrura egokitzeko prozesuan.
• Erreferente soziosanitarioaren figura ahaldundu daiteke, funtsezkoa baita gizarte- eta osasun-zerbitzuen sistemetan antolaketa-alderdiaren eta laguntza-alderdiaren arteko elkarrizketa bermatzeko.
• Lehen mailako arreta soziosanitarioa heda daiteke, bi sistemetan mekanismo
nuklearra baita kasuen arreta koordinatua bermatzeko, baliabideak eta irtenbideak behar soziosanitarioak dituen pertsonarengandik hurbil, haren bizi-ingurunean, jarriz.
• Elkarreragingarritasun-esperientziak (Osabide egoitzetan, InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna) irtenbide tekniko eta teknologikoen aitzindariak
izan daitezke, baita noranzko biko komunikazio-fluxuen sustatzaileak eta Historia Soziosanitarioa garatzeko ikaskuntza-oinarria ere.
• Eragile edo erakunde bakoitzaren garapen-gaitasunen araberako zenbait integrazio-maila ahalbidetzen dituen elkarreragingarritasun-eredua zehaztu
daiteke.
• Euskadiko administrazioen Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Planarekin
bat etor daiteke, Euskadiko administrazioen elkarreragingarritasun-eredu batez hornituz.
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ONDORIOAK

Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 direlakoen azken alderdia zera da: eremu eragilean arreta soziosanitarioaren kontzeptuen
inguruan mugimendu kultural bat (erakundeena, antolaketarena eta laguntzarena)
eta behar soziosanitarioa finkatzea gizabanako eta gizarte gisa eragiten diguten
alderdietatik.
Helburu hori kontuan hartuta, ASSLEak garatzean funtsezko ikaskuntzak sortu
dira, bai jatorri praktikokoak (adibidez, gain hartutako proiektuen iraupen eskasa
eta datxekien konplexutasuna), bai egoera onuragarri zein kaltegarrien eraginez
egindako jauzi kualitatiboei erantzuten dien garapen kulturalaren barruko aurkikuntzak, zeinak unean uneko gizarte-egoeran oinarrituta eraikitzen diren.
Jauzi kualitatiboak pertsonen pertzepzioen aldaketan ikusten dira, osasun-eremuaren eta gizarte-eremuaren arteko banaketak zentzua galtzea eragiten duten
salbuespenak metatzearen ondorioz.
Horregatik guztiagatik, ASSLE-en ebaluazioak, alderdi kuantitatiboaz eta erakundeen, antolaketaren eta laguntzaren eremuetan izandako erdiespen garrantzitsuez
gain, sistemen eta eragileen heldutasunak dakarren aldaketaren funts kualitatiboari
buruz hausnartzeko balio behar du.
Egin diren eta ebaluazio-txosten honetan jaso diren ekintza askok (adibidez, gobernantza komuneko ereduak, sistemen barruko egiturazko topaketa-foroak edo
informazio-kanal arinak ezartzeak) agerian jarri dute etengabe eraikitzeko asmoa
dagoela, elkarrekin ados jarriz, behar eta arreta soziosanitarioen kontzeptuak barneratzen dituzten eragileak aurreiritzirik gabe hurbilduz eta sormenezko proposamenak eginez. Oinarri horietatik irakurriz gero, nabarmentzen da ASSLE-ek
sustatu dituzten aldaketak sakonak eta garrantzitsuak direla.
Hala ere, ASSLE-ek egiteke utzi dituzten bi kontu jaso behar dira:
• Lehena, garapenerako lehenetsitako premisetako bat izanik ere, behar soziosanitarioak dauzkaten pertsona zehatzengan ardaztutako ekintzek garapen eskasa izan dutela da. Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena, zeina
integrazio funtzionalaren oinarrietatik eta plan bateratuekin planifikatuta baitago, erronka nagusia izan da.
• Bigarrena prebentzio soziosanitarioarekin erlazionatutako jasangarritasun-proiektuetan aurre egin ez dela da.
Ondorioz, etorkizuneko proposamenetan irmoki bultzatu beharreko bi arlo dira.
Azkenik, aipatu behar da COVID-19aren pandemiak aukerak ekarri dituela esperientzia soziosanitarioak garatzeko eta arreta soziosanitarioa hobetze aldera iruzkindu eta aprobetxatu behar ditugun ikaskuntzak geureganatzeko. Pandemiak dudarik gabe frogatu digu denbora soziosanitarioak bizkortu egin daitezkeela egoera
jakin batzuk gertatzen direnean, eta hori bat datozen lidergo sendoek eraldatzeko
duten gaitasunaren erakusgarri bikaina da.
Horregatik guztiagatik, ASSLE-en ebaluazioak, bere argi eta itzalekin, hurrengo ahalegin estrategikoan jarraitu beharreko bidea taxutzen du, testuinguru
konplexuago eta zailago batetik abiatuta, baita orientazio eta seinale garbiagoekin, arreta soziosanitarioa Euskadin bizi garen pertsona guztiontzako ondasun
komuna bihurtzeko dugun ikuspegia gauzatzeko modu efizienteagoan eta eraginkorragoan ibil gaitezen.
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ERANSKINAK

1 ERANSKINA. ASSLEAK
EGITEKO METODOLOGIA
3. irudia. Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020
direlakoak egiteko metodologia

Ebaluazioa ASSIE 2013-2016
Meso- eta mikro-mailako
funtsezko 26 eragile

Funtsezko eragileekin
ASSLE 2017-2020
direlakoen ikuspegiari
eta edukiei buruz
hausnartzeko egindako
lantegia

Arloko foru-diputatuak

Talde Soziosanitarioak
lurralde-koordinatzaileekin hausnartzeko
egindako bilkura

Bestelako funtsezko
eragileak

EUDEL

Osasun Saila
(EJ-GV)

2017 - 2020

Erakundeetako
ordezkariekin
egindako konparazioa

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila (EJ-GV)

EUSKADIKO ARRETA
SOZIOSANITARIOAREN LEHENTASUN
ESTRATEGIKOAK 2017-2020
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2 ERANSKINA. DOKUMENTUFROGEN ZERRENDA,
PROIEKTUAREN ARABERA
Jarraian, Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 20172020 direlakoetako sei lehentasunak osatzen dituzten 17 proiektuetako
bakoitzaren heltze-maila eta emaitza aurkezten dira, garapena dokumentatzen
dituzten frogen zerrendan oinarrituta:

1. LE-A: KOORDINAZIOAREN EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA
17. taula. 1.1. proiektua. Koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

100%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.1. proiektua. Koordinazio
soziosanitarioaren gobernantza-eredua

Bilkura teknikoaren akta (2018ko maiatzaren 7koa)
Bilkura teknikoaren akta (2018ko ekainaren 19koa)
Bilkura teknikoaren akta (2018ko uztailaren 27koa)
Bilkura teknikoaren akta (2018ko irailaren 27koa)
Bilkura teknikoaren akta (2018ko azaroaren 7koa)
Bilkura teknikoaren akta (2019ko urtarrilaren 10ekoa)
Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua

• Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua
EMAITZA

[ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an egindako osoko bilkuran onetsia]

• Erakunde sanitarioetako erreferente soziosanitarioen mapa
[ASSEKek 2020ko abenduaren 16an egindako osoko bilkuran aurkeztua]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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18. taula. 1.2. proiektua. Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

EMAITZA

75%

1.2. proiektua. Euskadin Arreta
Soziosanitarioa Garatzeko Dekretua

1. Osasun Saileko Zerbitzu Juridikoarekin egindako bilkura teknikoa
(2019ko ekainaren 26koa)
2. Osasun Saileko Zerbitzu Juridikoarekin egindako bilkura teknikoa
(2019ko uztailaren 30ekoa)
3. Osasun Saileko Zerbitzu Juridikoarekin egindako bilkura teknikoa
(2019ko azaroaren 11koa)
4. Osasun Saileko Zerbitzu Juridikoarekin egindako bilkura teknikoa
(2020ko urtarrilaren 15ekoa)
5. Osasun Saileko Zerbitzu Juridikoarekin egindako bilkura teknikoa
(2020ko ekainaren 10ekoa)
6. Dekretua izapidetzeko erreferente juridikoaren izendapena,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailean (2020ko otsailaren 7an).
7. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzen duen
dekretu baten beharrari buruzko justifikazio-memoria (2019ko
ekainaren 10ekoa).
8. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzeko
dekretuari buruzko memoria ekonomikoa (2019ko ekainaren
25ekoa).
9. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzen duen
dekretuaren proposamena (1. zirriborroa 2019ko abenduaren 18an
egin zen, eta 2. zirriborroa, 2020ko ekainaren 17an).
10. Osasuneko sailburuaren eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako
sailburuaren agindua, zeinaren bidez dekretu-proiektu honen aldez
aurretiko kontsulta publikoa egiten den: arreta soziosanitarioko
euskal kontseiluaren 69/2011 dekretua aldatzen duena (2019ko
irailaren 17koa).
11. Erizaintza Sindikatuak (SATSEk) aldez aurretiko kontsulta
publikoari buruzko aginduari egindako ekarpenetarako erantzuna
(2019ko azarokoa).
• Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Dekretuaren zirriborroa
(2020ko ekainaren 17koa)
[ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an egindako osoko bilkuran onetsia]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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19. taula. Proyecto 1.3. Comisión sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

EMAITZA

75%

1.1. proiektua. Euskadiko Etika
Komiteen Batzorde Soziosanitarioa

1. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua
2. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzen duen
dekretu baten beharrari buruzko justifikazio-memoria (2019ko
ekainaren 10ekoa).
3. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzeko
dekretuari buruzko memoria ekonomikoa (2019ko ekainaren
25ekoa).
4. Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua arautzen duen
dekretuaren proposamena (1. zirriborroa 2019ko abenduaren 18an
egin zen, eta 2. zirriborroa, 2020ko ekainaren 17an).
5. Osasuneko sailburuaren eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako
sailburuaren agindua, zeinaren bidez dekretu-proiektu honen aldez
aurretiko kontsulta publikoa egiten den: arreta soziosanitarioko
euskal kontseiluaren 69/2011 dekretua aldatzen duena (2019ko
irailaren 17koa).
6. Etika soziosanitarioko espezialista eta adituaren titulua eskuratzeko
graduondoko ikastaroa diseinatzea, sustatzea, planifikatzea eta
ezartzea, Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatearekin
(UPV/EHU) elkarlanean (2018-2019 ikasturtean eta 2020-2021
ikasturtean).
• Graduondoko prestakuntza (2018-2019 ikasturtean eta 2020-2021
ikasturtean): etika soziosanitarioko unibertsitate-aditua eta etika
soziosanitarioko unibertsitate-espezialista.
• Euskadiko Etika Komiteen Batzorde Soziosanitarioaren
formalizazio juridikoa Euskadin Arreta Soziosanitarioa Garatzeko
Dekretuaren zirriborroan (2020ko ekainaren 17an).
[ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an egindako osoko bilkuran onetsia]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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2. LE-A: BALIABIDEEN EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA
20. taula. 2.1. proiektua. Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa.

Proiektuaren
garapen-maila

DOKUMENTUFROGA

EMAITZA

100%

2.1. proiektua. Baliabide eta eskuhartze soziosanitarioen katalogoa

1. Bilkura teknikoaren akta (2019ko ekainaren 12koa)
2. Bilkura teknikoaren akta (2019ko urriaren 8koa)
3. Euskadiko Baliabide Soziosanitarioen Katalogoa (2019ko azaroaren
25ekoa).
• Euskadiko Baliabide Soziosanitarioen Katalogoa
[ASSEKek 2019ko abenduaren 19an egindako osoko bilkuran onetsia]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
21. taula. 2.2. proiektua. Finantzaketa soziosanitarioko esparrua.

Proiektuaren
garapen-maila

50%

2.2. proiektua. Finantzaketa
soziosanitarioko esparrua

1.
2.
3.
4.
DOKUMENTUFROGA

Bilkura teknikoaren akta (2019ko azaroaren 27koa)
Bilkura teknikoaren akta (2020ko urtarrilaren 29koa)
Bilkura tekniko eta juridikoaren akta (2020ko otsailaren 26koa)
Arreta soziosanitarioko baliabideak finantzatzeko akordioen
zerrenda (2019ko azaroaren 22koa).
5. Arreta soziosanitarioko baliabideak finantzatzeko akordioen
definizioa eta finantzaketa-modalitatearen araberako sailkapena
(2020ko urtarrilaren 29koak).
6. Bizkaiko Osasuneko Lurralde Ordezkaritzako Zerbitzu
Juridikoak egindako proposamena (2020ko maiatzaren 20koa),
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta
foru-aldundiaren artean baliabide soziosanitario jakin batzuk
finantzatzeko lankidetza-hitzarmenarenari buruzkoa.

EMAITZA

• Arreta soziosanitarioko baliabideak finantzatzeko akordioen
definizioa eta finantzaketa-modalitatearen araberako sailkapena
(2020ko urtarrilaren 29koak).
• Bizkaiko Osasuneko Lurralde Ordezkaritzako Zerbitzu
Juridikoak egindako proposamena (2020ko maiatzaren 20koa),
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta
foru-aldundiaren artean baliabide soziosanitario jakin batzuk
finantzatzeko lankidetza-hitzarmenarenari buruzkoa.

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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3. LE-A: BALIABIDEEN EGITURAKETA
SOZIOSANITARIOA
22. taula. 3.1. proiektua. Protokolo soziosanitarioen gida.

Proiektuaren
garapenmaila

25%

1.1. proiektua. Protokolo
soziosanitarioen gida

DOKUMENTUFROGA

1. ESIei bisita egiteko saioak eta kasuan kasu integraziozuzendaritzarekin eta zuzendaritza medikoarekin egindako bilera.

EMAITZA
Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
23. taula. 3.2. proiektua. Osakidetzako historia klinikoa egoitzetan hedatzea.

Proiektuaren
garapen-maila

100%

3.2. proiektua. Osakidetzako historia
klinikoa egoitzetan hedatzea

DOKUMENTUFROGA

1. Egoitzekin sinatutako hitzarmenak.
2. Egoitzak sartzeko kudeaketa tekniko eta eragilea: baimen
informatua eta egoitzekiko konexio informatikoen ezarpena.
3. Egoitzetako profesionalei (administrazio- eta laguntza-profilekoei)
Osabide Integra plataformaren bidez historia klinikoa erabiltzeari
buruzko gaikuntza emateko saioak.
4. Arabako Lurralde Historikoko eguneko zentroetan Osabide
Integraren bidez historia kliniko elektronikoa atzitzeko proiektu
pilotuaren diseinua eta ezarketa.
5. AFAko eguneko 6 zentrorekin hitzarmenak sinatzea.
6. Eguneko zentroak sartzeko kudeaketa tekniko eta eragilea:
baimen informatua eta AFAko eguneko 6 zentrorekiko konexio
informatikoen ezarpena.
7. Arabako Lurralde Historikoko eguneko zentroetako profesionalei
(administrazio- eta laguntza-profilekoei) Osabide Integra
plataformaren bidez historia kliniko elektronikoa erabiltzeari
buruzko gaikuntza emateko saioak.
8. “Osabide egoitzetan. Osakidetzako historia kliniko elektronikoa
adinekoentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan”
proiektuaren aurkezpena Osasun Ministerioan (2019ko urriaren
25ean).

EMAITZA

• Historia kliniko elektronikorako atzipena sartzea 15 ohe baino
gehiago dauzkaten Euskadiko 300 egoitza-zentro baino pixka bat
gehiagotan, Osabide Integraren bidez.
• Arabako Lurralde Historikoko eguneko zentroetan Osabide
Integraren bidez historia kliniko elektronikoa atzitzeko pilotuaren
diseinua eta ezarketa.

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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24. taula. 3.3. proiektua. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresna hedatzea.

Proiektuaren
garapen-maila

100%

3.3. proiektua. InterRAI-CA balorazio
soziosanitarioko tresna hedatzea

DOKUMENTUFROGA

1. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresnari buruzko 35
prestakuntza-saio (2015etik 2019ra).
2. InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresnari buruzko 15
informazio-saio (2017tik 2019ra).
3. Tresna Euskadin ezartzearen inguruko dibulgazio zientifikoko
artikuluak idaztea, Osasun Eredu Integratuen Behatokian (OMIS,
2017) argitaratutako jardunbide egoki gisa.
4. Gorabeherak kudeatzeko CAUa (2017tik 2019ra).
5. Hedapen-adierazleak erakunde sanitarioen ebaluazio sisteman
sartzea (Osasun Saileko programa-kontratua, Eusko Jaurlaritza),
2017ko eta 2018ko ebaluazioetan.
6. Raisoften ordezkaritza finlandiarrak Euskadi bisitatzea (2018ko
maiatzaren 28an).
7. InterRAI-CA tresnaren hedapenaren balantzea (2017an, 2018an
eta 2019an): 388 erabilera-lizentzia berri.
8. InterRAI-CA tresna (2015etik 2020ra) Euskadin ezartzearen
emaitzei buruzko txostena (2020ko urtarrilaren 28koa).

EMAITZA

• InterRAI-CA tresna EAEn ezartzearen emaitzei buruzko txostena
(2020ko urtarrilaren 28koa)

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
25. taula. 3.4. proiektua. Batzorde soziosanitarioak garatzeko eskuliburua.

Proiektuaren
garapenmaila

0%

DOKUMENTUFROGA

1. Bilkura teknikoaren akta (2018ko ekainaren 19koa)
2. Bilkura teknikoaren akta (2018ko uztailaren 27koa)

EMAITZA

3.4. proiektua. Batzorde soziosanitarioak
garatzeko eskuliburua

• Gobernantza Soziosanitarioaren Eredua
[ASSEKek 2019ko maiatzaren 6an egindako osoko bilkuran onetsia]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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26. taula. 3.5. proiektua. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotua.

Proiektuaren
garapenmaila

0%

3.5. proiektua. Baterako lan
soziosanitarioaren denbora-pilotua

DOKUMENTUFROGA

1. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotuaren diseinu
metodologikoa, hedapena eta ebaluazioa.
2. “Koordinazio soziosanitarioa Goierri-Urola Garaia ESIan. Denbora
eta erreminta partekatzen” (Esther Ortiz de Zárate Carrillo, Amaia
Oyarbide Munduate eta Lourdes Garcia Arrea, Osakidetza-Euskal
Osasun Sistema) International Conference on Integrated Care
kongresuan aurkeztea (2019ko apirilaren 1ean, ICICen, Donostian).
3. “Koordinazio soziosanitarioa Goierri-Urola Garaia ESIan. Denbora
eta erreminta partekatzen”. Osakidetzak antolaturiko Euskal Herriko
Zainketen I. Jardunaldi Multiprofesionalean egindako aurkezpena
(Bilbon, 2019ko urriaren 2tik 4ra).
4. Baterako lan soziosanitarioaren denbora-pilotuaren emaitzen
aurkezpena.
5. “Lan-denbora partekatu soziosanitarioa. Goierri-Urola Garaia
eskualdeko esperientzian oinarritutako pilotua” emaitzei buruzko
txostena (2019ko abenduaren 20koa)

EMAITZA

• InterRAI-CA tresna EAEn ezartzearen emaitzei buruzko txostena
(2020ko urtarrilaren 28koa).
• Goierri-Urola Garaiko ESIko LMAUetako agendetan “egintza
soziosanitarioa” (modalitate presentziala eta telefono bidezko
modalitatea) txertatzea, jarduera soziosanitarioa erregistratzeko.

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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27. taula. 3.6. proiektua. Historia soziosanitarioa.

Proiektuaren
garapenmaila

60%

3.6. proiektua. Historia soziosanitarioa

1. Bilkura teknikoaren akta (2018ko maiatzaren 7koa).
2. Bilkura teknikoaren akta (2018ko ekainaren 19koa).
3. Laguntza-profilekin egindako lantegia (Gasteizen, 2018ko
martxoaren 9an).
4. Antolaketa- eta kudeatzailetza-profilekin egindako lantegia (Bilbon,
2018ko maiatzaren 10ean).
5. Gutxieneko datu-multzoaren balidazio teknikorako saioa (Gasteizen,
2018ko maiatzaren 29an).
6. Informazio- eta jakinarazpen-sistema soziosanitarioaren zehaztapena:
historia soziosanitarioaren gutxieneko datu-multzoa eta ibilbide-orriaren
zehaztapena (EVERIS aholkularia, 2018ko uztaila).
7. ASSEKek historia soziosanitarioa bultzatzeko bulegoa onestea (2019ko
abenduaren 19an).
8. Euskal erakundeei EHSSEaren garapena bultzatzeko bulegoaren
onespenaren berri emateko komunikazioak bidaltzea eta ASSEKek
agindutako diagnostikoan laguntzeko eskatzea (2020ko lehen
hiruhilekoan).
9. Osakidetzako Informatika Zuzendariordetzarekin egindako bilkura
teknikoa (2020/02/24koa).
DOKUMENTUFROGA

10. Hornitzailearekin RAI-CA tresnari buruz egindako bilkura teknikoa
(2020/05/13koa).
11. Hornitzailearekin RAI-HC tresnari buruz egindako bilkura teknikoa
(2020/06/11koa).
12. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailarekin egindako bilkura
teknikoa (2020/06/18koa).
13. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailarekin egindako bilkura
teknikoa (2020/06/19koa).
14. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzarekin egindako
bilkura teknikoa (2020/06/24koa).
15. Donostiako Udaleko DonostiaTIK-ekin egindako bilkura teknikoa
(2020/06/25ekoa).
16. Donostiako Udaleko Gizarte Ekintzaren Zuzendaritzarekin egindako
bilkura teknikoa (2020/07/02koa).
17. Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken Sailarekin egindako bilkura
teknikoa (2020/07/03koa).
18. Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila (2020/07/03an).
19. IZENPErekin egindako bilkura teknikoa (2020/07/08koa).
20. Eusko Jaurlaritzako Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzarekin egindako bilkura teknikoa
(2020/10/21ekoa).
21. Txosten diagnostikoa (2020ko abenduaren 16koa).
22. EHSSE proiektuaren ekintza-plana (2020ko abenduaren 16koa)

EMAITZA

• Euskadiko Historia Soziosanitario Elektronikoaren proiektuari buruzko
plan zuzentzailea
[ASSEKek 2020ko abenduaren 16an egindako osoko bilkuran onetsia]

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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28. taula. 3.7. proiektua. Laguntza-ibilbide soziosanitarioak xede-kolektiboaren arabera.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

40%

3.7. proiektua. Laguntza-ibilbide
soziosanitarioak xede-kolektiboaren
arabera

1. Literatura zientifikoan laguntza-ibilbideei buruz argitaratutako
erreferentzia bibliografikoen berrikuspen sistematikoa (aztertutako
aldia: 2009-2019).
2. Xede-kolektibo soziosanitarioentzako ekimen estrategikoetan
parte hartzea (genero-indarkeria, suizidioaren prebentzioa,
zaintzaileak): Genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean
Euskadin nola jardun jakiteko jarduketa-gida (2019), Euskadin
suizidioa prebenitzeko estrategia (2019) eta Atención sociosanitaria
y personas cuidadoras no profesionales izenburuko diagnostiko- eta
proposamen-dokumentu estrategikoa (2018ko azaroan).
3. Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen
eta sistematizaziorako jardunaldia (2019ko ekainaren 26koa).

EMAITZA
Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
29. taula. 3.8. proiektua. Laguntza-ibilbide soziosanitario ez-presentzialak.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

25%

3.8. proiektua. Laguntza-ibilbide
soziosanitario ez-presentzialak

1. Literatura zientifikoan laguntza-ibilbideei buruz argitaratutako
erreferentzia bibliografikoen berrikuspen sistematikoa (aztertutako
aldia: 2009-2019).
2. Atención sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales
izenburuko diagnostiko- eta proposamen-dokumentu estrategikoa
(2018ko azarokoa).
3. Laguntza-ibilbide soziosanitarioei buruzko hausnarketa, biderapen
eta sistematizaziorako jardunaldia (2019ko ekainaren 26koa).

EMAITZA
Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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4. LE-A: PREBENTZIO SOZIOSANITARIOA ETA
HERRITARREN PARTAIDETZA
30. taula. 4.1. proiektua. Adinekoen aurkako tratu txarrak detektatzeko tresna.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

80%

4.1. proiektua. Adinekoen aurkako tratu
txarrak detektatzeko tresna

1. Prozedura udaletako, mankomunitateetako eta ESIetako gizartezerbitzuetako profesionalengana hedatzeko informazio- eta
sentsibilizazio-saioak:
• Arabako ESIan (Zabalganako LMAUan eta San Martingo
LMAUan), Zabalganako OGZetan eta Ariznabarrako OGZetan
egindako saioa, guztira 52 profesionalekin (2019ko urriaren 9an).
• Arabako ESIan (Salburuko LMAUan eta Olarizuko LMAUan)
eta Gasteizko Udalean (Salburuko OGZetan eta Hegoaldeko
OGZetan) egindako saioa, guztira 33 profesionalekin (2019ko
urriaren 10ean).
• Arabako ESIan (Alde Zaharreko LMAUan, Olagibelgo
LMAUan eta Aranbizkarra II LMAUan) eta Gasteizko Udalean
(Landatxoko OGZetan, Aldabeko OGZetan, Judimendiko
OGZetan eta Aranako OGZetan) egindako saioa, guztira 43
profesionalekin (2019ko azaroaren 22an).
• Arabako ESIan (Aranbizkarra I LMAUan, Habanako LMAUan,
Zaramagako LMAUan eta Gazalbideko LMAUan) eta Gasteizko
Udalean (Iparraldeko OGZetan eta Pilarreko OGZetan) egindako
saioa, guztira 35 profesionalekin (2019ko azaroaren 26an).
• Arabako ESIan (Lakua-Arriagako LMAUan, Lakuabizkarreko
LMAUan, Sansomendiko LMAUan eta Abetxukoko
LMAUan) eta Gasteizko Udalean (Arriagako OGZetan,
Ibaiondoko OGZetan, Lakuako OGZetan eta Abetxukoko
OGZetan) egindako saioa, guztira 43 profesionalekin (2019ko
azaroaren 27an).
• Barrualde-Galdakaoko ESIan, Galdakaoko Ospitalean, egindako
saioa, guztira 98 profesionalekin (2020ko azaroaren 16an).
2. Tratu txarrak prebenitzeko eta detektatzeko tresna udaletako,
mankomunitateetako eta ESIetako gizarte-zerbitzuetako profesionalen
ohiko laguntza-praktikan txertatzeko prestakuntza-saioak (nor
bertaratu zen kontrolatzeko sinadurak bildu ziren):

• BFAko Ebaluaziorako eta Orientaziorako Zerbitzuko
(mendekotasuna ebaluatzeko), Prestazio Zerbitzuko eta Zentroen
Zerbitzuko profesionalentzako prestakuntza, 74 profesionalekin
(2018ko urriaren 24an eta 2018ko urriaren 25ean).
• Basurtuko Ospitaleko lehen mailako arretako eta larrialdietako
osasun-langileentzako eta gizarte-langileentzako prestakuntza
(2018an).
• AFAko profesionalentzako 5 orduko prestakuntza (2018an).
• BFAko profesionalentzako 20 orduko prestakuntza (2018an).
• Sestaoko eta Barakaldoko udaletako gizarte-zerbitzuetako
profesionalentzako 16 orduko prestakuntza (2018an).
• BFAko Menpekotasunaren Ebaluaziorako Zerbitzuko
profesionalentzako 20 orduko prestakuntza (2018an).
• 4 saio kliniko, Galdakaoko, Arrasateko, San Eloyko eta Basurtuko
ospitaleetan (2018an).
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• Sestaoko Udaleko profesionalentzako prestakuntza (2018ko
azaroan).
• Barrualde-Galdakaoko ESIko eta Galdakaoko Ospitaleko
LMAUetako eta Galdakaoko, Basauriko eta Bermeoko udaletako,
Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko eta
Durangoko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehen mailako
arretako gizarte-zerbitzuetako profesionalentzako prestakuntza,
22 profesionalekin (2019ko maiatzaren 7an, 2019ko maiatzaren
8an eta 2019ko maiatzaren 22an).
• Uribeko ESIko eta Urdulizko Ospitaleko LMAUetako eta Uribe
Kostako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko, Mungialdeko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko, Leioako Udaleko eta
Getxoko Udaleko lehen mailako arreta gizarte-zerbitzuetako
profesionalentzako prestakuntza, 21 profesionalekin (2019ko
azaroaren 19an, 2020ko urtarrilaren 20an eta 2020ko
urtarrilaren 23an).
• Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIko LMAUetako eta haren
eragin-eremuko udaletako lehen mailako arretako gizartezerbitzuetako profesionalentzako prestakuntza, 22 profesionalekin
(2019ko abenduaren 10ean, 2020ko urtarrilaren 13an eta 2020ko
urtarrilaren 15ean).
• Emaitzak ebaluatzeko txostena

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
31. taula. 4.2. proiektua. Prebentzio soziosanitarioko eredua.

Proiektuaren
garapen-maila

0%

4.2. proiektua. Prebentzio soziosanitarioko
eredua

DOKUMENTUFROGA
EMAITZA
Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta

5. LE-A: EBALUAZIO SOZIOSANITARIOA
32. taula. 5.1. proiektua. Aginte-taula soziosanitarioa eta inkestak diseinatzea.

Proiektuaren
garapen-maila

0%

5.1. proiektua. Aginte-taula soziosanitarioa
eta inkestak diseinatzea

DOKUMENTUFROGA
EMAITZA
Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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6. LE-A: BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOA
33. taula. 6.1. proiektua. Ezagutza soziosanitarioaren berrikuntza eta kudeaketa.

Proiektuaren
garapenmaila

DOKUMENTUFROGA

100%

6.1. proiektua. Ezagutza soziosanitarioaren
berrikuntza eta kudeaketa

1. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritzako eta EJIEko (Eusko Jaurlaritza) teknikariekin
egindako lan-saioaren akta (2017ko ekainaren 23koa).
2. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritzako eta EJIEko (Eusko Jaurlaritza) teknikariekin
egindako lan-saioaren akta (2017ko irailaren 29koa).
3. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritzako eta EJIEko (Eusko Jaurlaritza) teknikariekin
egindako lan-saioaren akta (2018ko urtarrilaren 11koa).
4. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritzako eta EJIEko (Eusko Jaurlaritza) teknikariekin
egindako lan-saioaren akta (2018ko maiatzaren 23koa).
5. Arreta Soziosanitarioaren Atariaren beharren diagnostikoa (2017ko
maiatzaren 22koa).
6. Arreta Soziosanitarioaren Atariaren SEO azterketa (2017ko
ekainaren 26koa).
7. Arreta Soziosanitarioaren Atariaren jarduerari, bisiten eboluzioari eta
posizionamenduari buruzko txostena (2018ko ekainaren 13koa).
8. Arreta Soziosanitarioaren Atariaren jarduerari, bisiten eboluzioari eta
posizionamenduari buruzko txostena (2019ko urriaren 2koa).
9. Arreta Soziosanitarioaren Atariaren jarduerari, bisiten eboluzioari eta
posizionamenduari buruzko txostena (2020ko abuztuaren 5ekoa).
10. Tresna Euskadin ezartzearen inguruko dibulgazio zientifikoko
artikuluak idaztea, Osasun Eredu Integratuen Behatokian (OMIS,
2017) argitaratutako jardunbide egoki gisa.
11. Kudeaketa Aurreratuaren XXIII. Europar Astea, Euskalitek antolatua:
“Zure osasunaren hobekuntza berritzen: Arreta Soziosanitarioaren
ataria, Parte Hartu eta Osasun Eskola. Parte hartu nahi al duzu?”
(Bizkaia Aretoan, UPV/EHUn, 2017ko azaroaren 9an).
12. Historia sozial bakarra, integrazio soziosanitariorako gakoa.
SOCINFO fundazioak sustatutako mintegia (2018ko apirilaren 24an,
Madrilgo Prentsa Elkartearen ekitaldi-aretoan).
13. International Conference on Integrated Care, ICIC 2019 (2019ko
apirilaren 1etik 3ra, Donostian).
14. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Aseguramendu eta Kontratazioko
Zuzendaritzarekiko lankidetza, programa-kontratuaren adierazle
soziosanitarioak definitzeko (2018an eta 2019an).
15. Bottom-up Proiektuen II. Aurkezpen Jardunaldia. Programakontratua: La necesidad sociosanitaria: ¿Mito o realidad? (Jose
Antonio de Rica, Euskadiko koordinatzaile soziosanitarioa) (2019ko
maiatzaren 23an).
16. Kronikgunek lideratutako Europako Scirocco proiektuan (2017tik
2019ra) eta Eskoziarako study visit delakoan (2018ko irailaren 3tik
5era) parte hartzea.
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17. Euskadin adinekoen aurkako tratu txar fisikoak eta ekonomikoak
prebenitzeko eta detektatzeko tresnaren aurkezpena UPV-EHUko
Uda Ikastaroetan (2018. edizioan).
18. Euskadin adinekoen aurkako tratu txar fisikoak eta ekonomikoak
prebenitzeko eta detektatzeko tresnaren aurkezpena HelpAge
International fundazioak eta Valentziako Generalitateak antolaturiko
Adinekoei buruzko Nazioarteko II. Foroan (2018ko irailaren 25ean,
Valentzian).
19. Euskal Autonomia Erkidegoko koordinazio soziosanitarioaren
bilakaerari buruzko eta Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren
Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 direlakoen hedapenari
buruzko irakaskuntza-saioak Osasunerako Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologien eta Sistemen Zuzendaritzari buruzko
Masterraren IV. eta V. edizioetan.
20. Euskal Herriko Zainketen I. Jardunaldi Multiprofesionala: Elkarrekin
gehiago zaintzen (2019ko urriaren 2tik 4ra, Euskalduna Jauregian,
Bilbon).
21. REPS Gizarte Politikaren Espainiako Sarearen VIII. Kongresua, 2020,
Bilbon (2021era arte geroratu da).
22. EAEko Arreta Integratuko Jardunbide Onen VI. Jardunaldia,
Osakidetzak antolatua (2020ko martxoaren 31n, geroratua).

EMAITZA

• Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Atariaren jarduerari buruzko
txostenak.
• Ekosistema soziosanitarioan ezagutza transferitzeko ekitaldietan parte
hartzea.

Iturria: Geuk egina, proiektuaren garapenean oinarrituta
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3 ERANSKINA. EREMU
SOZIOSANITARIOAN COVID19A KUDEATZEKO EGINDAKO
JARDUKETAK
COVID-19aren agerpenak garrantzi handiko ondorioak izan ditu eremu soziosanitarioaren alderdi askotan. Izan ere, zegoen arreta soziosanitarioko ereduaren gaitasunari erronka jotzeaz gain, desafioa egin dio erakundeek, entitateek
eta profesionalek egoera epidemikoak ekosistema soziosanitarioan sortu dituen
beharretara egokitzeko eta koordinatzeko duten gaitasunari; behar horiei materialen, profesionalen, antolaketaren, laguntzaren eta instituzioen ikuspuntutik
aurre egin zaie.
Koordinatzeko eta egokitzeko gaitasun horretatik abiatuta, eta COVID-19aren lehen olatuan eta, bereziki, osasun-alarmako egoeraren adierazpenaren ostean32
sortu ziren beharretarako erantzunak garatzean oso denbora laburrean metatutako
esperientzian oinarrituta, laguntza-eremu guztietako profesionalek eta arlo soziosanitarioan parte hartzen duten erakundeek gauzatu diren praktiken analisia eta
egituraketa landu dituzte. Helburua COVID-19aren kudeaketa epidemikoan eremu soziosanitarioan sortutako ezagutza sistematizatzea da, batez ere baliabideak
(hala nola zentro soziosanitarioak, adinekoentzako egoitza-zentroak eta desgaitasuna duten pertsonentzakoak) kudeatzeko eta COVID-19arekiko bereziki kaltegarriak diren xede-kolektiboetako pertsonei (bakarrik bizi diren adinekoei eta
etxerik ez daukatenei, besteak beste) arreta emateko proposatu diren erantzunei
dagokienez, ikaskuntzek eta bereziki jardunbide egokiek behar soziosanitarioetarako erantzunen egituraketa hobea eta efizienteagoa ekar dezaten, baita pandemia-egoeran ere.
Eragileek eta erakundeek COVID-19aren ondorioak arretatik eta zaintzatik abiatuta arintze, euste eta ahal den neurrian ebazte aldera ekosistema soziosanitarioan
zabaldu duten jarduera bizitik, jarraian, beharrak kudeatzeko fase bakoitzean garatutako jarduketa nabarmenenak biltzen dira, baita badauden eta Kontingentzia
Soziosanitarioko Plan Orokorrean sartu diren prebentzio-, zaintza-, kontrol- eta
jarduketa-mekanismoetako batzuk ere.

32. 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera
adierazten duena.
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COVID-19ak sortutako epidemian kudeaketari aurre egiteko 2020ko martxotik
abendura arte egindako jardueren zerrenda:
• COVID-19aren kasu positiboak, kasu baieztatuak eta kasu gertagarriak biltzeko eguneroko txostenak, egoitza-zentroetatik bidalitako datuen araberakoak
(2020ko martxoaren 5az geroztik).
• Fiskaltzarentzako txostenak eta Osasun Ministerioak (Espainiako Gobernua)
eskatutako informazioaren bidalketa.
Fase bakoitzean COVID-19ari aurre egiteko gauzatutako berariazko jardueren zerrenda
Epidemia-fasea (2020ko martxotik ekainera arte)
• Euskadiko egoitza-zentroentzako gomendioen agiria egitea eta foru-aldundiei
bidaltzea (2020ko martxoaren 3an).
• COVID-19agatiko berrogeialdian lehen egoitzari bisita egitea, Arabako Lurralde Historikoan, AFAko, Osakidetzako eta Osasun Saileko (Eusko Jaurlaritza)
ordezkariekin (2020ko martxoaren 8an).
• Hiru hiriburuetako udalekin harremanetan jartzea etxez etxeko laguntza-zerbitzuen eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonei heltzearen arazoei
buruzko informazioa emateko (Bilbon, 2020ko martxoaren 3an; Donostian,
2020ko martxoaren 16an; eta Gasteizen, 2020ko martxoaren 19an).
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzuei buruzko gomendioen EUDELentzako dokumentua egitea eta EUDELi eta euskal udalei bidaltzea (2020ko martxoaren
10ean).
• Euskadiko zahar-etxeak ixteari buruzko gomendioen agiria egitea eta foru-aldundiei bidaltzea (2020ko martxoaren 11n).
• Eremu juridikoko bisita profesionalei (notarioak, boto-ordezkatzea…) buruzko
gomendioen agiria egitea eta foru-aldundiei bidaltzea (2020ko martxoaren
11n).
• Gizarte Ekintzako foru-diputatuekin bilkura egitea, baterako jarduketa-ildoak
zehazteko: lurralde historiko bakoitzean COVID-19rako erreferentziako unitateak ezartzea eta Osakidetzarekin elkarlanean egoitzen osasun-gaitasuna indartzea (2020ko martxoaren 18an).
• Erlijio-kongregazioekin harremanetan jartzea COVID-19tik babesteko neurriei
buruzko informazioa emateko (2020ko martxoaren 22an).
• Norbera babesteko ekipamenduak (NBEak) kudeatzea eta EUDELi eta euskal udalei ematea, etxez etxeko laguntza-zerbitzuetako langileentzat (2020ko
martxoaren 19an).
• Erosketa-zirkuitua zehaztea eta COVID-19tik babesteko ekipamenduen hornikuntza kudeatzea, Osasun Sailarekin eta Osakidetzarekin elkarlanean, Euskadiko egoitza-zentroentzat (2020ko martxoaren 18an).
• Osasun-alertako egoeran (eta hornikuntzarik gabe gelditzeagatik) kasu positibo
baieztatuak edo susmoak zituzten Euskadiko egoitza-zentroak, etxebizitza komunitarioak, adinekoen zentroak eta erlijio-komunitateak NBEz hornitzeko komunikazio-zirkuitua zehaztea (2020ko martxoaren 22tik maiatzaren 7ra arte).
• Foru-aldundiekin, Osasun Sailarekin eta Osakidetzarekin osasun-zentroen saturazioa saihesteko euspen-neurriak zehaztea eta koordinatzea: konplexutasun
kliniko moderatuko COVID-19aren kohorteak kudeatzeko erreferentziako lau
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unitate irekitzea hiru lurralde historikoetan (Gipuzkoan, 2020ko martxoaren
22an; Bizkaian, 2020ko martxoaren 28an eta 2020ko maiatzaren 3an; eta
Araban, 2020ko martxoaren 30ean) eta egoitza-inguruneari osasun-laguntzak
ematea.
• Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin (Eusko Jaurlaritza) koordinatzea
boluntariotza-ekimenak kudeatzeko (2020ko martxoaren 23an).
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzuei buruzko protokoloa eguneratzea eta EUDELi
bidaltzea (2020ko martxoaren 27an).
• Lehen mailako arretako zentro soziosanitarioei laguntzeko planean, Asistentzia
Sanitarioko Zuzendaritzak (Osakidetza) bultzatuan, elkarlanean aritzea (2020ko
martxoaren 30ean).
• Osasun-materiala eta NBEak kudeatzea eta Bilboko Udalari eta Gasteizko
Udalari ematea, gizarte-bazterketako egoeran zeuden pertsonentzat (2020ko
martxoaren 31n).
• Egoitza-zentroetan COVID-19a detektatzeko test serologikoak eta PCRak egiteko foru-taldeak zehazteko elkarlanean aritzea eta hiru lurralde historikoetako
egoitza-zentroetako profesionalei egindako baheketak kudeatzeko elkarlanean
aritzea, BFAk hasita eta langile soziosanitarioen PCRak negatibizatzeko xedearekin (2020ko apirilaren 4az geroztik).
• Foru-erakundeekin eta Osasun Sailarekin (Eusko Jaurlaritza) elkarlanean
aritzea hiru lurralde historikoetako egoitza-zentroetan ikuskapen mistorako
foru-taldeak antolatzeko (2020ko apirilaren 8az geroztik).
• Osalanekin koordinatzea Euskadiko egoitza-zentroetako langile soziosanitarioei ordua emateko eta emaitzak itzultzeko zirkuituan barne hartzeko (2020ko
apirilaren 20an).
• Euskadiko egoitza-zentro guztiei bi baliabide berri daudela komunikatzea:
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiko call center soziosanitarioa (08:00etatik
20:00etara) eta Osabox paketea, egoitza-zentroentzat eskuragarri dagoen lineako informazio eta prestakuntzarekin (2020ko maiatzaren 10ean).
• Lehen mailako arretako zentro soziosanitarioei laguntzeko plana (Osakidetza)
ebaluatzeko parte hartzea, Lehen Mailako Arretaren Aholkularitza Batzordean
(2020ko apirilaren 27an).
• Osasun Sailak Euskadiko egoitza-zentroei osasun-materiala eta NBEak birjartzeari utziko diola komunikatzea (2020ko maiatzaren 3an).
• Egoitza-eremuan pertsonen isolamenduarekin zerikusia duten erabakiak hartzeko urratsak adostasun-dokumentua, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak (Osasun
Saila, Eusko Jaurlaritza) egina, hedatzea (2020ko maiatzaren 6an).
• Osasun Sailaren (Eusko Jaurlaritza) eta foru-aldundien arteko lankidetzarako ibilbide-orria egitea, lau ardatzetan oinarrituta: egoera epidemikoetan
heltze soziosanitarioa gauzatzea, egoitza-zentroetan proba diagnostikoak
egitea, egoitza-zentroetan talde mistoekin ikuskatzea eta egoitza-zentroetan lehen mailako arretako laguntza-plana egitea (2020ko maiatzaren
10ean).
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• Kontingentzia Epidemikoen Batzorde Soziosanitarioa eratzea eta koordinatzea,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren, foru-aldundien, Osasun Publikoaren
Zuzendaritzaren eta Osakidetzaren partaidetzarekin, deseskalada soziosanitariorako plana eta etorkizuneko egoera epidemikoetarako kontingentzia-plan
soziosanitarioa egiteko (2020ko maiatzaren 14an).
• BFAk eremu soziosanitarioan COVID-19rako test diagnostikoak kudeatzeko bi
talde berri eratzea (2020ko maiatzaren 18an).
• Kontingentzia Epidemikoen Batzorde Soziosanitarioaren bilkura egitea
(2020ko maiatzaren 27an).
• Zaintza epidemiologikoko plana egoitza-zentroetan koordinatzea, Osasun
Publikoaren Zuzendaritzako (Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza) zaintza epidemiologikoko unitateekin eta foru-aldundiekin elkarlanean (2020ko ekainaren 3an).
• Foru-aldundietako taldeak koordinatzea eremu soziosanitarioan Ezkerralde-Gurutzetako ESIko, Arabako ESIko eta Donostialdeko ESIko laborategiekin
proba diagnostikoak kudeatzeko (2020ko ekainaren 3an).
• Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin (Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza), Osakidetzarekin eta BFArekin bilkura egitea Bizkaiko egoitza-eremuan kasuen eta
kontaktuen zaintza epidemiologikoko zirkuitua ezartzeko eta koordinatzeko
(2020ko ekainaren 10ean).
• Bilboko Udalarekin bilera egitea COVIDerako kontingentzia-plana bazterketa-egoeran dauden pertsonentzako ostatu-baliabideei dagokienez egokitzeko
(2020ko ekainaren 15ean).
• Kontingentzia Epidemikoen Batzorde Soziosanitarioaren bilkura egitea egoitzen
ikuskapen soziosanitarioari buruzko proposamenei, lehen mailako arretako laguntza soziosanitarioko planari eta zaintza epidemiologikoko foru-taldeei heltzeko (2020ko ekainaren 17an).
• Koordinazio Soziosanitario Autonomikoak Osakidetzarekin eta zaintza epidemiologikoko unitateekin biltzea Zentro soziosanitarioei laguntzeko lehen mailako arretako plana garatzeko helburuarekin (2020ko ekainaren 25ean).
• Osasuneko Sailburuordetzak (Eusko Jaurlaritza) eta Koordinazio Soziosanitario Autonomikoak Euskadiko Pentsiodunen Mugimenduari COVID-19aren
krisiari buruzko informazioa emateko bilera egitea (2020ko ekainaren 26an).
Epidemia aurreko fasea (2020ko uztailean eta abuztuan)
• Kontingentzia Soziosanitarioko Plan Orokorra egitea (2020ko uztailean).
• Esku hartzeko foru-taldeen, Osasun Publikoaren (Eusko Jaurlaritza) eta Osakidetzaren arteko koordinaziorako protokoloak ezartzea, Zaintza Epidemiologikoko Plana hedatzeko esparruan (2020ko uztailean).
• Gizarte Ekintzako foru-diputatuekin eta Osasun Sailarekin (Eusko Jaurlaritza)
biltzea egoitzetako bisitetarako eta irtenaldietarako baldintzak normalizatzeko
(2020ko uztailean).
• Egoitza-zentroetan bisitak eta irtenaldiak egiteko osasun-gomendioak prestatzea, zaintza epidemiologikoko unitateekin (Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza) elkarlanean (2020ko uztailean).
• Kontingentzia Soziosanitarioko Plan Orokorraren prestaketa Osasun Sailarekin, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin, foru-aldundiekin eta Osakidetzarekin elkarlanean koordinatzea.
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• Bilboko Udalarekin eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailarekin (BFA) biltzea etxerik gabeko pertsonen berrogeialdiari
lotutako arazoei buruz eta xede horretarako baliabide soziosanitarioa irekitzeari buruz eztabaidatzeko (2020ko abuztuan).
• Griperako eta COVID-19rako Kontingentzia Planean (Osakidetza) parte
hartzea, baliabide soziosanitarioak barne hartuz (2020ko abuztuan).
• ESIetako zuzendaritza asistentzialekin biltzea egoitza-zentroei laguntzeko
kontingentzia-planak aktibatzeko (2020ko abuztuan).
• Lehendakaritzarekin biltzea. Larrialdi soziosanitarioko egoera aktibatzea
(2020ko abuztuan).
• AFAko esku hartzeko foru-taldea sortzea Arabako Lurralde Historikoko
egoitza-zentroetan langile soziosanitarioen baheketa egiteko eta kasuak eta
kontaktuak kudeatzeko (2020ko abuztuan).
• Foru-diputatuekin biltzea egoitza-zentroetako bisitetarako eta irtenaldietarako
protokoloak eta langile soziosanitarioei oporretatik itzuli ostean PCR probak
egiteko protokoloa egokitzeko (2020ko abuztuan).
COVID-19ak sortutako bigarren olatu epidemikoaren kudeaketari aurre egiteko
gauzatutako jardueren zerrenda (2020ko irailetik abendura arte):
Epidemia-fasea (2020ko irailetik ekainera arte)
• Egoitza-zentroetako profesionalei egin beharreko PCR proben baheketen
aldizkakotasuna zehazteko koordinatzea hiru lurralde historikoetako esku
hartzeko foru-taldeekin (2020ko irailean).
• Oporretatik edo baimenetatik itzuli ostean egoitza-zentroetako langile soziosanitarioei PCR probak egiteko zirkuitua hedatzea (2020ko irailean).
• Zaintza epidemiologikoko unitateek egindako protokoloa egoitza soziosanitarioetan hedatzea (2020ko irailean).
• Kasuen (ostatu-hartzaileen) gizarte-arazo konplexuari heltzen laguntze aldera kasuak bakartzea xede zuen Bizkaiko ostalaritza-ostatuan BFAko gizarte-hezitzaileen talde bat sartzeko koordinatzea (2020ko irailean).
• Osasun Saila (Eusko Jaurlaritza) eta Arartekoa biltzea Arartekoaren bulegoak
COVID-19aren pandemian Euskadiko egoitzak zeuden egoerari buruzko azterketa bat egin zezan (2020ko irailean).
• Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin (Eusko Jaurlaritza) koordinatzea
udal-eskumeneko zahar-etxeak berriro irekitzeko gomendioak prestatzeko, EUDELentzat (2020ko urrian).
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Kontingentzia Soziosanitarioko Plan Orokorra eta Euskadiko egoera epidemikoetarako prebentzio-, zaintza-, kontrol- eta jarduketa-mekanismoak
COVID-19a kudeatzeko, eremu soziosanitarioan erantzukizuna duten erakunde
eta eragile guztiek Kontingentzia Soziosanitarioko Plan Orokorra egin dute. Dokumentu horrek elementuak jaso, eta askotariko agertoki eta kontingentzia epidemikoak kudeatzeko plangintzako eta jarduketako eragileak koordinatzen ditu. Zehatz-mehatz, mekanismo hauek nabarmentzen dira:
4. irudia. Eremu soziosanitarioko prebentzio-, zaintza-, kontrol- eta jarduketa-mekanismoak.

KONTINGENTZIA
SOZIOSANITARIOKO
PLAN OROKORRA

• Ikuskaritza mistoak
• Azkar esku hartzeko foru-taldeak
• Erreferentziako unitateak
• Zentro soziosanitarioentzako lehen mailako
arretarako laguntza-plana

Iturria: Geuk egina

• Ikuskaritza mistoak zentroak ikuskatzeko eskumena daukan foru-aldundiko
langileez eta Euskal Osasun Sistemako (Osasun Publikoa, Osasun Saila) profesionalez osatutako talde funtzionalak dira. Zaintza epidemiologikoko eta
prebentzio-jarduketako lanez arduratzen dira, lurralde historiko bakoitzeko
egoitza-zentroen sarean —bai adinekoentzako zentroetan bai desgaitasuna
duten pertsonentzakoetan—.
• Azkar esku hartzeko foru-taldeak foru-aldundien baliabide eragileak dira,
osasun-langilez osatuak. Egoitza-eremuan COVID-19aren epidemia saihestean eta kontrolatzean laginak (sudur-faringeetakoak eta serologikoak, bai
bena-odolekoak bai kapilar-odolekoak) hartzen direla bermatzeaz arduratzen
dira, Osakidetzako laborategiekin koordinatuta.
• Erreferentziako unitateak foru-aldundietako baliabideak dira, zeinek pertsona
hauei arreta ematea xede duten bitarteko mailako zaintza-unitate espezializatu moduan jarduten duten:
– Nagusiki COVIDari dagokionez positiboak eta asintomatikoak edo sintomatiko arinak diren pertsonak, mendekotasun-egoeran eta gizarte-baliabideen foru-sarean daudenak.
– Etxebizitza dela-eta mendekotasun-egoeran daudenak eta zaintzei dagokienez babesik ez daukatenak edo hirugarrenak arriskuan jartzen dituztenak.
– Ospitaleko alta jaso ostean eta egoitza-zentrora edo etxera itzuli aurretik
bakartzea amaitu behar dutenak.
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Hauek dira erreferentziako unitateak:
– Arabako Lurralde Historikoa: Zadorrako COVID-19rako erreferentziako
egoitza-unitate soziosanitarioa (gehienez ere 70 ohe).
– Bizkaiko Lurralde Historikoa: Birjinetxeko eta Igurco Unbeko COVID-19rako erreferentziako egoitza-unitate soziosanitarioak (gehienez
ere 180 ohe).
– Gipuzkoako Lurralde Historikoa: Gurutze Gorriaren COVID-19rako erreferentziako egoitza-unitate soziosanitarioak —lehen olatuan: 2020ko
martxotik ekainera arte— (gehienez ere 105 ohe) eta Eibar, Ordizia eta
Arrasatekoak —bigarren olatuan: 2020ko abuztutik 2020ko abendura
arte— (gehienez ere 153 ohe).
• Zentro soziosanitarioentzako lehen mailako arretarako laguntza-plana Osakidetzak plangintzarako eta laguntza-jarduketa orokorrerako egindako prozesu
koordinatuaren emaitza da.
Plan orokor hori ESI bakoitzerako berariazko plan baten prestaketan gauzatzen
da. Lehen mailako arretaren (Osakidetza), Osasun Publikoaren (Osasun Saila)
eta zentroetako foru-ikuskaritzaren partaidetzarekin, ESIaren eremuko egitura soziosanitario guztiak koordinatzen dira, foru-aldundietako adinekoentzako
eta desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-sarean egoera epidemikoak
kudeatzeko, bereziki koronabirusarengatiko infekzioak edo COVID-19aren agerraldiak daudenean.
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