
28. CAREWELL proiektua 
 

Proiektuaren izena CAREWELL “Multi-level integration for patients with complex needs” 

Proiektuaren 
laburpena (esaldi 1) 

Europako Carewell proiektuak paziente pluripatologikoen arreta 
integraturako antolamendu-eredu berriak –kostuaren arabera 
eraginkorrak– ezartzea, zaintza eta osasun-laguntza hobetzea ardatz 
hartuta.  
Funtsezko hiru tresna hauen bitartez lortu nahi da zaintza eta laguntza 
hobetzea: osasun-profesionalen arteko koordinazioa eta 
komunikazioa; zaintzailearen zein pazientearen ahalduntzea, eta 
pazienteari etengabeko jarraipena egitea, oinarri hartzen duen etxeko 
laguntza ematea, eta azkenik, informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berriak erabiltzea pazienteak bere burua errazago zaindu 
eta kontrolatu ahal izateko elementu modura. Laguntzaren kalitatea 
eta pazienteen zein profesionalen gogobetetasuna hobetzera daude 
bideratuta, eta ondorioz, baliabideen kontsumo globala murriztera.  

Proiektuaren 
hasiera-data 

2014/02/01 Proiektuaren amaiera-
data 

2017/01/31 

Erakunde nagusia 
edo koordinatzailea 

Kronikgune Kronikotasunari buruzko Ikerketarako Nazioarteko 
Bikaintasun Zentroa 

Parte hartzen duten 
beste erakunde 
batzuk 

Erakundea Proiektuari egindako ekarpen nagusia 

Kronikgune (EAEko 
erakundea) 

WP1eko liderra (Proiektuaren 
koordinazioa, kudeaketa eta kalitatea 
bermatzea) 
WP3ko liderra (Antolamendu-ereduak eta 
Organizational models and itinerarios 
CareWell) 

Osakidetza (EAEko 
erakundea) 

WP4ko liderra (Arreta integralaren 
arkitektura eta zerbitzuak zehaztea) 
Euskadiko pilotua (Bilbo-Basurto ESI, 
Tolosaldea ESI,Gurutzeta-Uribe ESI, 
Barrualde-Galdakao ESI) 

Empirica WP2ko liderra (Arreta integraleko 
programak: erabiltzaileen beharrizanak 
eta erabilera-kasua) 
WP8ko liderra (Elkarrengandik ikastea eta 
emaitzak esploratzea) 

Powys Health Board 
 

WP5eko liderra (Probak eta pilotua 
prestatzea) 
Galesko pilotuaren arduraduna 

Agenzia Regionale 
Sanitaria (Apulia) 

WP6ko liderra (proceso de sitio piloto) 
Apuliako pilotuaren arduraduna 

Hegoaldeko Danimarka WP7ko liderra (Frogak biltzea eta 
ebaluazio-txostena) 

HIMSA WP1 (Proiektuaren koordinazioa, 
kudeaketa eta kalitatea bermatzea) 

IFIC Zereginak WP8an (Elkarrengandik ikastea 
eta emaitzak esploratzea) 

Powys Teaching Local 
Health Board (PHB) 

Galesko pilotuaren arduraduna 



Lower Silesian Marshal’s 
Office 

Poloniako pilotuaren arduraduna 

Ericsson Nikola Tesla D.D Kroaziako pilotuaren arduraduna 

Sveuciliste U Zagrebu 
Fakultet Elektrotehnike I 
Racunasrtva 

Kroaziako pilotuaren arduraduna 

Unita Locale Socio-
sanitaria n.2 FELTRE 
(VENETO) 

Venetoko pilotuaren arduraduna 

Proiektuaren 
aurrekontua (milaka 
euro) 

Urtea Aurrekontua guztira EAEren parte-hartzea 

2014-2017 5.852.000 € 1.352.884 € 

EAEren parte-
hartzearen 
finantzaketa-iturriak 
(mila euro) 

Urtea 1. finantzaketa: 
CIP-ITC 2013 (EB) 

2. finantzaketa:  
Proiektuaren 

bazkideak 

Bestelako 
laguntza 
publikoak 

2014-2017  1.352.884 € Ez dago 
eskuragarri 

 

    

Jardun-eremua 
 

Lehentasunezko arlo estrategikoak Markatu X batekin 

Fabrikazio aurreratua Energia Biosanitarioa 

  X 

Aukera-esparruak Markatu X batekin 

Elikadura Hiri-habitata Ekosistemak Kulturaren 
eta 

sormenaren 
arloko 

industria 

 x X X 

Proiektuaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer 
erronkari erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.  

 
HELBURU NAGUSIA 
Europako 5 eskualdetan paziente pluripatologikoen arretan osasun-laguntza integratuko eredu 
bat ezartzeak zer inpaktu duen zehaztu ahal izango da Carewell proiektuaren bidez. Inpaktu 
hori neurtzeko orduan laguntzaren kalitatea, eraginkortasuna eta profesionalen zein 
pazienteen gogobetetasuna hartuko dira kontuan.  
HELBURU ESPEZIFIKOAK 
Helburu klinikoak: 

• Ospitaleratzeak eta larrialdietarako bisitak murriztea. 
• Birbideratzeak murriztea. 
• Itxaron-zerrendak murriztea. 
• Pazienteek beren burua zaintzeko eta beren gaixotasuna kudeatzeko duten gaitasuna 

hobetzea. 
• Tratamenduarekiko atxikidura hobetzea. 
• Pazientearen eta zaintzailearen esperientzia ebaluatzea. 
• Pazienteen segurtasuna handitzea. 
• Profesionalen arteko koordinazioa hobetzea – Laguntza-ibilbide berriak 

inplementatzea.  
 

Hauek dira proiektuaren aurreikusitako emaitzak: 



• Pazienteen bizi-kalitatea hobetzea. 
• Irtenbide eraginkorrak eta kostuaren arabera efizienteak ematea. 
• Lanbide-esperientzia aberats eta erabakigarriagoa sustatzea. 
• Profesionalen arteko lankidetza eta komunikazioa hobetzea pazienteen onerako. 
• Zainketa integraleko programak eskualde berrietan sustatzea. 
• Zainketa integralen emaitzetan ebidentzia berriak ematea testuinguru erreal batetik. 
• Zainketa integralen inpaktuaren eta etekinen gaineko kontzientzia handitzea. 
• Zainketa integraletan teknologiak erabil daitezen sustatzea. 
• Zainketa integralak garatu eta ezarri ahal izateko tresnak eta antolamendu-ereduak 

ematea. 
Garatutako produktuak: 

• Paziente pluripatologikoei zainketa integralak emateko beharrezko diren IKT tresnen 
eta plataformen arkitektura. zehaztapen funtzionalak eta elkarreragingarritasuna 
(historia kliniko elektronikoa, CRM, bezeroa/zerbitzaria aplikazioak, errezeta 
elektronikoa eta bestelakoak). 

• Paziente pluripatologikoen pazienteen arretarako antolamendu-ereduen eta prozesu 
integratuaren definizioa. 

• Hezkuntza Plataformaren (Kronik on) garapena, paziente pluripatologiko eta 
zaintzaileentzat zehaztapen funtzionalak, programa eta ahalduntzeko edukiak 
definiturik.  

 

 
 

  


