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3. ILDO ESTRATEGIKOA:
Lehen Mailako Arretako taldeen antolaketa eta 
kudeaketa optimizatzea.

... talde-lanaren eredua finkatuz, profil profesional bakoitzak bere gaitasunak zabaldu 
ditzan, gainerako profil profesionalen eginkizunak osatzeko.

3.1 ADMINISTRAZIO-JARDUERA

Aztertu diren ekarpenen artean, mediku-kontsulten burokratizazioaren 
inguruko kontuek izan dute adostasun-maila handiena. Lan bakoitza eta lan 
horrek asistentzia-prozesuari ematen dion balioa aztertu behar dira, horiek 
berrantolatzeko:

• Hala, langile egokienaren eskuetan egon behar dute administrazio-lanek, 
horien garrantziaren arabera; hots, horiek kudeatzeko gaitasun eta 
trebetasunak dituenak hartu behar ditu lanok. 

• Halaber, lan horiek Lehen Mailako Arretaren testuinguruan kudeatzea 
saihestu behar da, bai horiek kudeatzeko asistentzia-maila egokia ez denean, 
bai asistentzia-eremutik kanpo egin edo konpon daitezkeenean. 

Asmo horrekin, honako EKINTZA hauek planteatzen dira:

11. EKINTZA: Administrazio-jardueraren prozedura xedatzen duen 
Instrukzioa (Zuzendaritza Orokorrarena) eguneratzea, berariaz ziurta 
dadin administrazio-lanak hedatzeko ardura zehazten eta antolatzen 
duten Osakidetzaren Instrukzioak betetzen direla.

Eguneratze horrek bat egingo du Lehen Mailako Arretako eta ospitaleko 
arretako profesionalen eginkizun eta gaitasunekin, eta administrazio-lanak 
asistentzia-prozesuan parte hartzen duten askotariko profesionalen gaitasun eta 
trebetasunen arabera hartzea erraztuko du.

Lehen Mailako Arretaren Aholkularitza Batzordeak instrukzioa aztertu eta horri 
buruzko txostena egin ondoren, 2019ko otsailean formalizatuko da.

12. EKINTZA: Gailu informatikoak aldatzea eta softwarea egokitzea 
Lehen Mailako Arretako sare guztian.

Material mota hori ordezkatuta, gaur egungo ekipoen prestazioak hobetuko 
dira. Osakidetzak lehentasuna emango dio Lehen Mailako Arretako ekipo 
informatikoak berritzeari. Hala, 2019an zehar aldatuko dira 135 LAUetako ekipo 
guztiak, beste asistentzia-maila batzuetako ekipoen aurretik.
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13. EKINTZA: Askotariko agenteen aurrean ziurtatzea zein eginkizun duen 
familia-medikuak txosten klinikoak egiteko unean, Pazientearen Autonomiari 
buruzko Legearekin bat eginez. Horri begira, familia-medikuaren erantzukizunetik 
kendu behar da paziente batek lanpostu jakin bat egiteko dituen gaitasunak epaitzea 
dakarten txostenak idazteko ardura.  Plangintza Zuzendaritza harremanetan jarriko 
da identifikatutako erakunde eta organismoekin, eta Aholkularitza Kontseiluan 
egiten diren kudeaketen aurrerapenaren berri emango die.

3.2. ESKARIAREN ARRETA

Talde-lanaren eredua sakondu eta finkatu behar da, profil profesional bakoitzak 
bere gaitasunak zabaldu ditzan, gainerako profil profesionalek asistentzia-
jardueran dituzten eginkizunak osatzeko

Ildo horretan, eta asistentzia-eskaria kudeatzeko elementu gisa, Lehen Mailako 
Arretako taldeak berak zehaztu behar du, modu korporatiboan zehaztutako 
oinarri komun bat aintzat hartuta, zein ezaugarri izan behar dituen hitzorduen 
agendak familia-medikuen eta erizainen lana errazte aldera, kontsulta mota 
ezberdinen (aurrez aurrekoak, telefono bidezkoak, administratiboak) eta, batez 
ere, atzeratu ezin daitekeen pazientearen arretari dagokionez.

14. EKINTZA: Lehen Mailako Arretako (AP) Aholkularitza Kontseiluaren 
testuinguruan, LAUko buruak LAUaren agendak kudeatzeko oinarrizko 
ezaugarriak zehaztuko dira.

Administrazio-ataleko profesionalek funtsezko zeregina dute, lehenak baitira 
asistentzia-eskaria jasotzen. Oso garrantzitsua da asistentzia-eskaerari arreta 
eman eta informazio nahiz baliabide egokienak esleitu ahal izateko gaitasunak 
garatzea, asistentzia-prozesuaren eraginkortasuna eta efizientzia baldintzatzen 
baititu garapen horrek. Bada, gaitasunen garapen hori bereziki garrantzitsu 
suertatzen da atzeratu ezin daitekeen arreta eskatzen duten pertsonekin. Hori 
bereziki garrantzitsua da arreta atzeraezina eskatzen duten pertsonen kasuan. 
Otsailean, lantalde bat osatuko da Aholkularitza Kontseiluan.

15. EKINTZA: Administrazio-atalaren eremuan hedatzea asistentzia-
eskariak nahiz erizainaren edo medikuaren kontsulta asistentziala 
esleitzeko aukerak kudeatzen dituen triaje-sistema zehazteko prozedura 
korporatiboa.

ESIetan, prozesu automugatuei, prozesu arinei edo erizaintza-sailkapena duten 
prozesuei arreta emateko hainbat proiektu daude, eta egoki ikusi da horiek 
bateratu eta LAU guztietan hedatzea. Erizaintza bidezko kontsultako arretak 
erizaintza-jardueran giltzarriak diren bi alderdi garatzea ahalbidetu behar du.
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1. Prozesu automugatu edo arinetan heziketa sanitarioa ematea, osasun-
arloko profesional baten esku-hartzea behar ez duten zenbait prozesu 
desmedikalizatzeko xedez.

2. Asistentzia-prozesuak konpontzea, mediku batek zertan esku hartu ez 
duenean, errezeta bat edo administrazio-izapide bat egitetik harago. 

Lehen Mailako Arreta Unitate (LAU) guztietan izen bera izanik, eskariari arreta 
emateko erizaintza-kontsulta helduen nahiz haurren arretara hedatu behar 
da, profil hori duten profesionalek konpon edota kontrola ditzaketen osasun-
arazoak daudenean, asistentzia-arloko jarduera guztiei laguntzeko Lehen 
Mailako Arretan. 


