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Zeure pazienteen segurtasuna hobeto 
ezazu, TRATAMENDU AKTIBOAREN 

ORRIA erabilita

Urtero, munduan miloika pazientek kalteak izaten 
dituzte, ematen zaien osasun arreta segurtasun gutxikoa 
baita. Kalterik nabarmenenak dira diagnostikoari eta 
sendagaien preskripzioari eta erabilerari buruzkoak1. 
Horrela, gure erkidegoan, “2017-2020 aldirako 
Pazientearen Segurtasun Estrategian”, hainbat 
ekintza-lerro ezarri dira, pazienteek sendagaiak gaizki 
hartzeagatiko kalteak murrizteko2. 

Ildo horri jarraituz, behar-beharrezkoa da senideek, 
zaintzaileek edota pazienteek beraiek parte hartzea, 
eta horretarako jakinarazi behar zaie zein diren 
preskribatu zaizkien sendagaiak2. Hori lortzeko 
tresnetako bat da pazientearentzako Tratamendu 
Aktiboaren Orria. 

Mediku-errezetei eta banaketa-aginduei buruzko 
1718/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, 
derrigorrezkoa da pazienteari tratamendu aktiboaren 
orria ematea. Tratamendua ezagutzeko eta haren 
erabilera errazteko informazioa jasotzen da orri honetan, 
bai eta errezeta elektronikoan preskribatuta dituen 
sendagaien administrazioa errazteko informazioa ere; 
hala nola, dosia, noiz eta nola hartu, tratamenduaren 
iraupena, haren amaiera edo berrikuspen data, eta 
abar3.

Medikamentuekin lotutako segurtasun-arazoak 
saihesteko, oso garrantzitsua da paziente bakoitzaren 
historial farmakoterapeutikoa eguneratuta mantentzea, 
aldian-aldian berrikustea eta trantsizio asistentziala 
egiten den bakoitzean kontziliatzea. Horretarako, 
profesional guztiak inplikatu behar dira. Pazienteei 
Tratamendu Aktiboaren Orria eman behar zaie beti, 
edozein aldaketa egiten denean:
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• Tratamendu berria jartzean

• Aldez aurretiko tratamenduaren posologia 
aldatzean

• Tratamenduren bat etetean

• Pazienteak hartzen dituen sendagaiak berrikustean

• Trantsizio asistentzialetan (ospitaleko alta, kanpo-
kontsultak, larrialdiak, eta abar).

Presbiden, pazientearen “Medikazio-orria” atalean 
sartzen bazara, aukera duzu inprimatzeko tratamendu 
aktiboaren orria osorik edo, bestela, tratamendu 
akutuen ingurukoa. Era berean, orria euskaraz zein 
gaztelaniaz inprima dezakezu.

Gainera, pazienteek aukera dute haien tratamenduaren 
inguruko informazioa jasotzeko honako lau leku 
hauetan: Osasun-karpetan, “Nire tratamendua” 
aplikazioan, farmazia-bulegoan edo osasun-zentroko 
administrazio arloan, azken  bi hauetan tratamendu 
aktiboaren orria eskatuz.

Herritarrek, informazioa hobeto ulertzeko, azalpen-
fitxa eta bideoa eskuragarri dituzte honako esteka 
hauetan:

 - I-botika fitxa: Tratamendu aktiboaren orria: asmatu 
puzzlea osatzen.

 - Bideoa: Tratamendu Aktiboaren Orria.
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Gomendioak
Nahitaezkoa da pazientearen historia 
farmakoterapeutikoa eguneratuta izatea, 
pazientearen tratamenduan akatsik ez izateko.

Pazientearen eskubidea da Tratamendu  
Aktiboaren Orria eskura izatea. 

Sendagileak inprimatu eta emango die 
pazienteei, senideei edota zaintzaileei 
Tratamendu Aktiboren Orria.
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