PRESBIDEKO BERRIKUNTZAK 2016KO URRIA
Osasun Sorospenerako Zuzendaritzatik hainbat lan-talde korporatibo sustatu dira;
horietan, Osakidetzako Zerbitzu-erakunde ezberdinetako esparru asistentzialen
klinikoek hartzen dute parte. Preskripzioari laguntzeko talde horien helburua edukiak
egitea eta laguntza horien formatuak diseinatzea da.
Profesional horien guztien ahalegina eta elkarlana gauzatzen ari da eta preskripzioprogrametan integratutako zerbitzu ezberdinen garapenean ikus daiteke. Urrian hau
ezarriko da:

PAZIENTE GERIATRIKOEN PRESKRIPZIOAN LAGUNTZEKO TRESNA
KORPORATIBO BERRIA
Tresna horrek erakusten digu paziente geriatrikoekin medikamentuen erabilerako
baldintzei buruzko informazio eguneratua Presbiden.
Une honetan, tresna KONTSULTAkoa da bakarrik, baina lan egiten ari gara, etorkizun
laburrean, informazio horri lotutako ALERTAK sortu ahal izateko.
Eduki horietara sartzeko, profesionala medikamentuaren fitxan sartu behar da
PRESBIDEren barruan.

Eta klik egin behar erlaitz honetan: “Erabilera-baldintzak Geriatrian”.

Fitxa berri horren barruan, hauek kontsultatu ahalko dira:




Gomendatutako erabilera.
Desegokia izan daitekeen erabilera.
≥ 65 urteko pazienteentzat gomendatutako gehienezko dosia




Aukera terapeutikoak (existitzen badira).
Intereseko informazio osagarria.

Edukia STOPP START irizpideetan eta baita intereseko beste ERREFERENTZIA
BIBLIOGRAFIKOETAN ere oinarritzen da:
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Dokumentu hauek eskuragarri daude Osakidetzako intranetean, kokapen honetan:
> Hasiera > Osasun Arreta > Farmazia > Preskripzio elektronikoa eta
vademecum > Preskripziorako laguntzak > Geriatria

Aurrerago, atal hori paziente geriatrikoen kasuan preskripzioari dagokion informazio
garrantzitsuarekin osatuko da.
Beste alde batetik, gogoratu nahi dizuegu tresna berri honi buruzko iradokizunak,
zalantzak eta intzidentziak jakinarazi nahi duenak helbide honetara idatz dezakeela:
PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus

