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PRESBIDEKO BERRIKUNTZAK - 2017KO OTSAILA 

1- Presbide. Euskarazko aukera, lehen mailako arretatik sartzen diren 
profesionalentzat. 

2- Hobekuntzak atxikidura-maila kalkulatzen duen funtzionaltasunean. 
3- Preskripzio akutuak amaitzea: bermatuta egongo ezin izango direla 

farmazian dispentsatu. 
4- Jarraipen-marka Arreta Espezializatuan. Ondorioak hainbat arreta-arloetako 

profesionalen preskripzioen kudeaketan. Osabide Globalen eta Osabide 
APen egiteko dauden lanak. 
 
 
 

1. PRESBIDE. EUSKARAZKO AUKERA, LEHEN MAILAKO 
ARRETATIK SARTZEN DIREN PROFESIONALENTZAT 
 

Osabide APeko menu nagusian «Euskara» aukeratuz gero, Presbideren euskarazko 
bertsiora automatikoki aldatuko da. 
 

 
 

Presbide aplikazioaren pantaila eta mezu guztiak euskaratu dira. Aukera askotan 
tooltip bat ipini da; kurtsorea zutabearen burualdean ipinita, testu osoa ikusiko 
dugu. 
 

 
 

Bestalde, oraindik ere euskaratu gabe dago medikamentuaren ezaugarriei buruzko 
informazioa (modu farmazeutikoa, emateko bidea, etab.) eta preskripziorako 
laguntzei buruzkoa (interakzioak, etab.). Euskaratu ahala txertatuko dira. 
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2. HOBEKUNTZAK ATXIKIDURA-FUNTZIONALTASUNEAN 
 

Presbidek atxikidura-maila kalkulatzen duen funtzionaltasun bat erabiltzen du, azken 8 

hilabeteetan preskribatutako/dispentsatutako medikamentuen erregistroak kontuan 

hartuta. Atxikidura-mailatik kanpo geratzen diren preskripzioak (% 80-110 tik kanpo) 

pazienteari arreta ematen dion edozein profesional sanitariok bistaratzeko aukera 

dauka , asistentzia-maila edozein dela. 

 

Honako hobekuntza hauek egin zaizkio funtzionaltasunari: 

Ospitaleratze-egunen gaineko informazioa 

Pazientea ospitaleratu badute azken 8 hiletan (Presbidek atxikidura kalkulatzeko 

erabiltzen duen epea), Presbideko atxikidura-funtzionaltasunak bi bidetatik emango 

digu informazioa: 

 Abisu agerkariak: epe horretan ospitalean egon den egunen kopurua jakinarazten 
du. 
 

 

Ohar hori agertuko da pazientearen atxikidura orokorrean zein banakakoan klikatuz 

gero (preskripzioaren xehetasunetan klikatuta).  

 Informazio integratua, atxikidura globalaren eta banakakoaren pantailen 
burualdean.  
 

 

Hartu kontuan ospitaleratze-egunei buruzko datua informaziorako besterik ez dela; 

Presbidek ez du kontuan hartzen atxikidura kalkulatzeko. 



 

Berrikuntzak Presbide_Otsaila_2017 orrialdea 3 
 

Atxikidura. Hobekuntza berri gehiago 

 Preskripzio baten atxikidura kalkulatzeko, dagoeneko kontuan hartzen dira 
kreditu gehigarrien banaketak eta inprimaketak. Hori dela eta, batzuetan 
% 100dik gorako atxikidurak lortuko ditugu. 

 Kreditu gehigarrien banaketak eta inprimaketak fuksia kolorez aurkezten dira 
atxikidura orokorraren grafikoan. 

 Aurrerantzean ez da grafikoaren eskuinaldean agertuko pazienteak medikazioa 
noiz arte (data) eraman duen. Datu hori kontsultatzeko, «Kredituaren amaiera-
data» izeneko zutabea gaitu da. 

 

 

3. PRESKRIPIZIO AKUTUAK AMAITZEA: BERMATUTA DAGO EZIN 
IZANGO DIRELA FARMAZIETAN DISPENTSATU 

 

Oro har, preskripzio akutuak farmazian dispentsatu ahal dira preskripzioa hasi eta 

ondorengo 10 egunetan, amaiera-data edozein dela ere. Izan ere, esaterako, 

preskripzio bat egun berean hasi eta bukatu arren dispentsatu daiteke ondorengo 10 

egunetan. 

Aurrerantzean, medikuak sortutako preskripzio akutu bat amaitzea erabakitzen 

duenean (adibidez, akatsez sortutako preskripzioak), automatikoki agertuko da 

farmazian  «ezin da eman», eta pazienteak hartzea ekidingo da.  
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4. JARRAIPEN-MARKA ARRETA ESPEZIALIZATUAN. ONDORIOAK 
HAINBAT ARRETA-ARLOETAKO PROFESIONALEN 
PRESKRIPZIOEN KUDEAKETAN. EGITEKO DAUDEN LANAK 
 

Orokorrean, edozein dela ere preskripzioaren jatorria (LMA edo AE), paziente baten 

tratamendu kronikoaren jarraipena Lehen Mailako Arretatik egiten dela kontsideratzen 

da. Hala ere, zenbait egoeratan gerta daiteke jarraipen berezia egin behar izatea, 

osasun mentaleko sarean edo ospitale baten kanpo kontsultetan.  

 

Presbidek aukera ematen dio osasun mentaleko edo espezializatuko medikuari 

preskripzio jakin baten jarraipena egiteko, luzapenen kudeaketa barne. Horretarako 

aski da preskripzioen xehetasunetan sartu eta «Jarraipena» atala markatzea. 

 

 

Osasun mentaleko edo espezializatuko medikuek baizik ezin dezakete jarraipen-marka 

aktibatu edo desaktibatu. Lehen mailako arretako medikuak ikusi besterik ezin izango 

du egin.  

Luzapenak kudeatzea eta tratamenduak berrikustea 

Preskripzio kroniko batean edo eskariaren araberako (“A Demanda”) batean jarraipen 

marka aktibatzeak zuzenean eragingo du berrikusketen kudeaketan, baita luzapenetan 

ere.  

 

Luzapen «automatikoak» Presbiden: 

Preskripzio kroniko bat edo eskariaren araberako (“A Demanda”)preskripzio bat 

sortzen edo aldatzen/luzatzen dugunean, Presbidek pazienteak aktiboak dituen 

preskripzio kronikoak eta eskariaren araberakoak (“A Demanda”)eskainiko dizkigu, 

baina finkatu dugun data baino lehenagoko ikuskapen-data dutenak, luzatu ahal 

izateko, hala badagokie. Aurkeztutako informazioa arreta-esparruaren araberakoa da, 

eta preskripzioak jarraipen-marka aktibatuta edukitzearen edo ez edukitzearen 

araberakoa. 
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o Lehen mailako arretako zentro batetik konektatzen den langile batek 
«Jarraipena» markatuta ez duten prezkripzioak ikusiko ditu soilik. 

 

o Langilea, aldiz, espezialitate-zentro batetik konektatzen bada, bakarrik bere 
zentroko zerbitzuak eta sekzioak «Jarraipena» markatuta duten preskripzioak 
ikusiko ditu. 

 

Luzapen «eskuzkoak» Presbiden: 

Presbiden aktiboak dauden preskripzio guztiak luzatu/aldatu ditzake mediku orok, 

edozein arreta-esparrutan jardunda ere eta jarraipen-marka aktibatuta egon edo ez. 

Dagokion preskripzioa hautatu eta luzapenaren botoia sakatu besterik ez du egin 

behar. Horretarako, aldatu/luzatu nahi den preskripzioaren xehetasunetan sartu behar 

da. 

 

Tratamenduen berrikuspena kudeatzea « Egiteke dauden zereginak» aztertuta: 

Osabide APek eta Osabide Globalek Egiteke dauden zereginak biltzen dituen atal bat 

dute, bertan,  berrikuspen-datatik gertu dauden tratamenduak aurkezten dira . Kasu 

bietan, lehenespenez, hurrengo 45 egunen barruan berrikuspen-data beteko duten 

preskripzioak agertzen dira 

 

o Osabide AP: « Egiteke dauden zereginak – Preskripzioak» atalean, «Jarraipena» 
markatuta ez duten tratamenduak ageri dira. 

 

o Osabide Global: «Berrikusi beharreko preskripzioak» atalean, «Jarraipena» 
markatuta duten tratamenduak eta profesionalak preskribatutakoak bakarrik 
ageri dira. Zerbitzuan jarraipen-marka jarritako preskripzioak bilatzeko aukera 
ere eskaintzen da. 
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Pazienteko erregistro bat aurkezten da. Paziente batek hurrengo 45 egunen barruan 

berrikuspen-data beteko duen preskripzio bat baino gehiago badu, berrikuspen-data 

gertuen duena bakarrik aurkeztuko da. 

Erregistro horretan klikatuz gero, Presbiden sartuko gara zuzenean, eta pazientearen 
tratamendua berrikusi ahal izango da.  

 

Informazio osagarria 

Presbiden egindako berrikuntzak eta hobekuntzak jasotzen dituen historikoa 
intranetean eskuragarri dago helbide honetan:  

> Hasiera > Osasuna Arreta > Farmazia > Preskripzio elektronikoa eta vademecum-a > Presbide. 
Eguneratzeak 

Edozein iradokizun egin edo azalpen jaso nahi izanez gero, zure Erakundeko 
Presbideko arduradunaren edo helbide elektroniko honen bidez egin daiteke: 

PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/farmacia/Paginas/default.aspx
mailto:PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus

