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4. ILDO ESTRATEGIKOA:
Goreneko gaitasunetan sakontzea erizaintzaren 
garapen profesionala.

Lehen Mailako Arretarako estrategian, erizainaren irudia sendotu behar da 
halabeharrez; komunitate-eremutik hurbil dagoen profesional gisa irudikatu 
behar da, eta familia-medikuarekin edota pediatrarekin elkarlanean dabilen 
erreferentea izan behar du asistentzia-eremuan. Talde-lana da, beraz, non 
paziente bakoitzarentzat bakarra den asistentzia-prozesuan profesionalen arteko 
osagarritasuna den askotariko profesionalen lana interdependentea delako isla. 

Erizaintza-kontsulta hedatzea dakar horrek, baina, jakina, asistentzia-jarduera 
komunei eutsi behar zaie. Horretaz gain, erizaintza eremu soziosanitario eta 
komunitariora bideratzea ere badakar, erizainak erizaintza komunitarioaren 
eginkizunak egin ahal izateari begira. Hortaz, erizaintza-profila garatzeko lau 
lehentasun bereizten dira:

1. Erizainaren erreferentziagarritasuna (kupo-esleipena). 

2. Erizaintza-kontsultaren hedapena.

3. Erizaintza komunitarioaren eginkizunaren garapena.

4. Etengabeko hobekuntza asistentziaren jarraitutasunean.

Oro har, Lehen Mailako Arretan, helduen eta pediatriako erizaintza-profilak 
hedatuko dira, familia-medikuarekin edo pediatrarekin talde-lanean eta esleitutako 
biztanleria-kupo batekin.

Azken urteotan, erizaintzako beste bi profil profesional hedatu dira Osakidetzan:

1. GAE (gaitasun aurreratudun erizaina), PPP identifikatu diren pertsonen kupo 
zehatz bat duena. Erizaintza-profil hau duten pertsonei bizi-prozesu osoan 
ematen zaie arreta, asistentzia-continuumaren barruan.

2. Eta patologia kronikoen desoreka-unean dauden PPP pazienteei zerbitzu 
emateko GAEa. Profil honek, aurrekoak ez bezala, patologiak orekatu arte 
bakarrik artatzen ditu pertsona horiek, eta, lan hori amaitutakoan, lehen 
mailako arretako taldeei itzultzen zaie prozesu kronikoaren kontrola. Bada, 
etxeko ospitaleratze-zerbitzuko erizaintzaren antza duen profil profesionala 
da, eta luzetarako joera kontzeptua ez da horien lanaren zati.
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18. taula OTIen batezbestekoa, Osakidetzako erizain bakoitzeko.

Oinarri-dokumentuaren proposamenekin piztu den eztabaidak agerian utzi du 
askotariko iritziak daudela bi profilen egiturazko hedapenaren inguruan. Ondorioz, 
bi profilak esperientzia pilotuen inguruneetan edukitzearen alde egin behar da, 
LAUetarako antolaketa-aukera modura.

Azken urteotako beste elementu bereizgarri batek erizaintzako espezialitateen 
garapenarekin dauka zerikusia. Garapen hori ez da berdina izan espezialitatetik 
espezialitatera, baina, zalantzarik gabe, sakondu egin behar da. Era berean, kontuan 
hartu behar da kontratazio-prozesua, aurrerago azaltzen den bezala.

16. EKINTZA: Erizaina aske hautatzeko dekretua garatzea eta hedatzea, 
mediku-erizain taldea lehentasunez hautatzeko aukera eskaini ahal izateko 
pazienteei, baina herritarrek beste esleipen-modalitate bat izateko duten 
eskubidea errespetatuz.

Esan denez, profesionalen txandaren arabera, pixkanaka zuzendu beharko den 
heterogeneotasun handia atzeman daiteke.

Heterogeneotasun horrek erantzun mailakatua eskatzen du, bi fasetan emango dena:

• 1 fasea: Hasiera batean, LAU bakoitzean erreferentziakotzat hartzen den 
erizaina esleituko zaie biztanleei, sistemak webean hitzorduak emateko 
identifikatuta duen horixe.

• 2 fasea: atxikitako pertsonek egindako aldaketen eta ESIan –zerbitzuen eta 
unitateen baja begetatiboekin eta lehenengo ildo estrategikoan jasotzen den 
errefortzuarekin– sor litezkeen plantilla-aldaketen araberako lan-zamaren 
balantzea.
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Zentzu horretan, erizaintzako koordinatzaileak kudeatu eta gidatu behar du 
erizaintzako taldea, herritarrei arreta onena emateari begira eta, atxikitako 
biztanleei dagokienez, lan-zamen oreka ziurtatzeko xedez, norberaren alderdiak 
kontuan hartuta (hala nola, jarduera komunitarioetan parte hartzea, txandaren 
arabera baterako lanen parte-hartzean egon daitezkeen gorabeherak eta abar); 
azken batean, xedeen araberako kudeaketa parte-hartzailea sustatuz. Adibidez, 
arratsaldeko txandan erizain bakoitzak OTI-kopuru handiagoa daukanez, profesional 
horiek denbora gutxiago eskaintzen diete LAUaren lan komunei (odol-ateratzeak, 
elektrokardiogramak, etxeko odol-ateratzeak...), eta asistentzia-zama handitzen du 
horrek goizeko txandan.

17. EKINTZA: Kontratazio-zerrendetan bi urteko eskarmentua aitortzea 
familia-medikuntzan, medikuntza komunitarioan eta pediatrian 
espezializatuta dauden barneko erizain egoiliarrei. Erizain horiek beren 
espezialitatearen ingurukoak ez diren kontratazio-proposamenak ukatzen 
badituzte, ez zaie zigorrik ezarriko, beren espezialitatearen eremuan kontratatu 
ahal izan ditzaten.

Adierazi denez, helduen eta haurren erizaintza-profilak hedatuko dira Lehen 
Mailako Arretan. Familia-medikuntzan, medikuntza komunitarioan eta pediatrian 
espezializatuta dauden barneko erizain egoiliarren espezialitateak abiatu ahal izateko, 
Lehen Mailako Arretako kontratazio-zerrendetan kontuan hartu behar da errealitate 
hori, gaur egun ezin dezaketelako espezialitate jakin bat eskatu betekizun moduan.

Zentzu horretan, Lehen Mailako Arretaren eremuan, bi espezialitateek egiten dute 
lan gaitasun-eremua kirurgia-medikuntzako espezialitatean sartuta ez duten erizain 
orokorrek bezalaxe (Ministerioak zehazteko zain).

Horrenbestez, Lehen Mailako Arretarako profil irekia edukitzea da kontua, baina bi 
profil bereizi identifikatuz aldi berean: helduak eta pediatria.

18. EKINTZA: Prozedurak eta algoritmoak hedatzea, erizainek erizaintza-
kontsultaren pixkanakako hedapenarekin konpon ditzaketen prozesuetarako. 

Kontsulta hori, hortaz, ez da triaje-kontsulta espezifiko bat izango, ez eta prozesu 
arin jakin batzuetara mugatutakoa izango ere: arazo jakin batzuk konpontzeko 
gai den eta, hala badagokio, pazientea medikuaren kontsultara bideratuko duen 
erizainaren jardueraren zati izango da.

Erizainei asistentzia-eskumen gehiago ematea da ekintza honen helburua, osasun-
arazo jakin batzuk konpontzeko gai den erreferente bihur dadin Lehen Mailako 
Arretan, familia-medikua bezalaxe.



EUSKADIKO LEHEN MAILAKO ARRETARAKO ESTRATEGIA

54

Zenbait LAUtan arrakastaz hedatu den neurria da, eta, etorkizun hurbilean, gainerako 
LAUetan hedatu beharko da. Ezbairik gabe, herritarrak ahalduntzen lagunduko du 
neurriak, bizi-prozesu ugari medikalizatzen baitira.

Erizaintza-kontsultaren hedapenarekin eta biztanleak esleituta dituen erizainaren 
garapenarekin batera, erizainek sendagaiak aske agintzeko aukeraren benetako 
garapena etorri behar da, indarreko oinarrizko araudiarekin bat eginez.

19. EKINTZA: Produktu jakin batzuk agintzeko eta emateko dekretua 
garatzea, profesionalki gaitzeko prozesuari dagokionez (eraginkorra izan beharko 
du 2019ko lehenengo seihilekoan).

20. EKINTZA: Erizain komunitarioaren eginkizunaren garapena.

ESIetan egitura horiek sartzearen ezaugarri bereizgarrietako bat da biztanleriaren 
gaineko ikuspegia. Hori dela-eta, beharrezkoa da LAUek (bereziki, Lehen 
Mailako Arretako erizaintzak) osasun-arloko tokiko aktiboak baliatuko dituzten 
ekintzak garatzea. Edozein adineko pazienteei aplikatu ahal bazaie ere, alderdi 
hau bereziki garrantzitsua da zahartze aktibo eta osasuntsua sustatzeko. Horri 
begira, oinarrizkoa da adinekoen hauskortasuna eta mendekotasuna ebaluatzea, 
oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinatuta adinekoaren egoerari banakako plan 
bat proposatu ahal izateko. 

Hauskortasun-egoeran dauden edo baldintza kroniko konplexurik ez duten 
pertsonentzat, etxeko kontsulta tradizionaletik haragoko ekintzak hedatu behar 
dira, beharrezkoa den aldiro etxean eman ahal izateko arreta. Horretarako, 
oinarrizko gizarte-langileekiko ekintza koordinatua areagotu behar da, eta dauden 
laguntzak edo zahartze osasuntsuan lagundu dezaketen tokiko aktiboak baliatu. 
Oinarrizko egitekoa da hori lehen mailako arretako (AP) erizaintzan, are gehiago, 
hauskortasun-egoeran dauden pertsonentzat profesional erreferentea bada.

21. EKINTZA: Etengabeko hobekuntza asistentziaren jarraitutasuna 
ziurtatzeko prozesuan.

Zainketen jarraitutasunaz aritzean, pertsonak osasun- eta gizarte-sistemaren 
askotariko faseetan inguruan dauzkan profesionalek emandako asistentziaren 
koordinazioa aipatu nahi da. Asistentziaren jarraitutasuna funtsezko elementua da 
osasunean emaitza onenak lortzeko, eta ongi zehaztutako estandar asistentzialak 
definitzea eskatzen du, bai eta arriskua/konplexutasuna baloratzeko eskalak 
zehaztea eskatzen ere, zainketa-planak hastea edota ezarritakoei eustea 
erabakitzeko. Jarraitutasuna indartzeko eta horren eragina optimizatzeko, besteren 
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artean, ospitaleko alta jaso ondoren berriro ospitaleratzeko arrisku handia duten 
ospitaleratuak identifikatzea komeni da. Lehen mailako arretako (AP) erizainek 
balorazio ardaztuak eta eguneratuak egiten badituzte edo berrospitaleratze-arriskua 
baloratzeko tresnak (adibidez, LACE indizea) banatzen badira, arrisku handiena 
duten pertsonak identifika daitezke, eta, alta ematean, lehen mailako arretako 
erizainak esku hartzea programatu daiteke, berrospitaleratzeko arriskua gutxituko 
duen zainketa-plana garatu dezan; hau da, zainketekin jarraitzeko banakako plana 
egin dezan.

Bitarteko erizaintzaren (EEH) ospitale-profila sendotu da. EEHaren eginkizuna 
giltzarria da asistentziaren jarraitutasunerako; bereziki, ospitale-ingurunetik 
ingurune komunitariorako bidean. 

ESIen kontratu-programaren edukien ildoan, paziente guztiak baloratu behar ditu 
bitarteko erizainak; besteak beste, berrospitaleratzeko probabilitatearen indize 
baten bidez (LACE edo antzekoak). Berrospitaleratzeko probabilitate handia duten 
pertsonak ebaluatu egin behar dira, eta Lehen Mailako Arretako erreferentziazko 
erizainak egin behar die jarraipena etxean.

22. EKINTZA: Erizaintzaren lidergoa, erronka berrien aurrean. Erizaintzako 
koordinatzailearen irudia. Lanpostu funtzionalaren definizioa eta lanpostuen 
hornidura.

Erizainen gaitasun-profilak kudeatzaile-lana hartu izan du beti barnean, bai 
zainketei dagokienez, bai giza baliabideei eta baliabide materialei dagokienez, eta 
pieza giltzarritzat jotzen da erakunde sanitarioen kudeaketan. Horrek, gure osasun-
sisteman sartu berri diren aldaketekin batera (erakunde sanitarioen integrazioa, 
erizaintzaren rol berriak...), eta Lehen Mailako Arretako erizainek abian diren 
proiektuetan eta erronka berrietan duten inplikazio aktiboa gehituta (familia-
erizaintzaren eta erizaintza komunitarioaren espezialitatea, erizainek botikak 
agintzeko aukera...), inoiz baino beharrezkoago egiten du profesional horiek 
egokitzeko nahitaezko prozesua gidatuko duen erizainaren irudia egotea Lehen 
Mailako Arretako taldeetan.

Zentro guztietan erizaintzako arduradunaren/koordinatzailearen irudia ezartzeko 
aferan, gaur egungo egoera heterogeneoa da Osakidetzan, eta, hortaz, askotariko 
erakundeen osasun-zentroetan irudi hori argi eta garbi zehazten bada eta oro har 
eta berdin ezartzen, zentroen kudeaketa indartuko da, zentroak erronka berrietara 
egokitzea erraztearekin batera.

Erizaintzako arduradun/koordinatzaile postua tarteko agintetzat hartu behar da, 
ospitale bateko ikuskatzaile baten antzera. Beraz, dagokion prozedura 
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arautzailearen bidez deitu eta estali behar da. Jakina, gaur egun lan horiek 
egiten dituzten profesionalak aitortu behar dira, eta ekintza hau posible egingo 
duen prozedura erregulatzailea antolatu beharko da datozen urteotan. 

LAUko buruaren kasuan gertatzen den bezalaxe, erizaintzako arduradun/
koordinatzailearen kudeaketa-eginkizunak bat egin behar du bere asistentzia-
eginkizunekin. Horri begira, LAUko buruak dauzkan antzeko irizpideak ezarriko 
dira, kudeaketa- eta asistentzia-eginkizun bikoitza garatzea errazteko.

Oro har, lehen seihilekoa amaitu baino lehen, LAU guztiek izango dute erizaintzako 
arduradun/koordinatzaile bat, eta LAUko buruaren mende egongo da arlo 
funtzionalean nahiz hierarkian. Hala ere, salbuespenak egin daitezke LAUko burua 
erizaina denean, LAUaren konplexutasuna dela-eta –salbuespenez– erizaintzako 
bi profesionalek estalitako bi postu egotea komeni denean izan ezik. Horri buruz, 
adieraz daiteke Osakidetzaren LAUen % 20k dutela buru erizaina (29 LAUk), eta 
horien % 52k (15 LAUk) daukate erizaintzako arduradun/koordinatzailea. 

2019an, LAU bakoitzean arauz zehaztuko dira postu funtzional horren eginkizunak 
eta postua esleitzeko eta deialdia egiteko irizpideak. 2020ko lehenengo seihilekoan, 
LAU guztietan hedatuko da irudi hori.


