OSAKIDETZAREN JARDUEREN BALANTZEA
2017KO LEHENENGO SEIHILEKOA
LEHEN MAILAKO ARRETA
Lehen Mailako Arretan, oro har, jarduera-mailak modu bertsuan jarraitu du
2017an, bai kontsulta medikoetan, bai erizaintzako kontsultetan, eta aldakuntza
arinak izan dira medikuntzan eta pediatrian.
Paziente bakoitzari eskainitako denbora ez da aldatu eta 10 minutu inguruan
mantendu da.
Kontsultak eskuragarriago ipini dira telefono bidezko kontsulten bidez; hala,
2017ko lehen seihilekoan modalitate horretako 1.386.808 kontsulta izan dira
orotara. Horren esan nahi du guztira izandako kontsulten % 22,4 telefono
bidez artatu direla. Telefono bidezko kontsultek balioespen handia dute
herritarren artean, osasun-zentroetara eta anbulatorioetara joatea saihesten
baitute; hala, osasun-profesionalak zuzenean artatzen ditu pazienteak
kontsultara joan beharrik izan gabe.
Kontsulta mediken guztizkoari dagokionez, iazko seihileko bereko datuen
antzekoak izan dira aurten ere; hala, 6.184.053 kontsulta egin dira.
Erizaintzan 1.941.928 kontsulta egin dira, 2016ko epealdi berean eginikoen
oso antzekoa den zifra, eta horren modalitate ezberdinen artean, nabarmendu
behar da erizaintzako etxeko kontsultak handitu direla (% 1) eta baita
erizaintzako-prozedura kopurua ere (% 3,3).
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ARRETA ESPEZIALIZATUA
Kontsultak

Kontsulta espezializatuak % 2,5 ugaritu dira, eta nabarmentzekoa da beste
behin ere Lehen Mailako Arretaren eta Arreta Espezializatuaren arteko
komtsulta-arteko ez-presentzialek % 15,4ko hazkundea baino handiagoa
izan dutela; horrek erakusten du mailen arteko koordinazioa, ESIetan
antolatutako egituran bat egin izanari esker (Osakidetzan 2016an amaitutako
egitura). Kardiologia eta Digestioa espezialitateek erabiltzen dute kontsulten
modalitate hori gehien (% 17).

Kontsulta hauek Lehen Mailako Arretan jarduera indartzen dute, kontsultagile
gisa jardunda, eta pazienteari erantzun arinagoa emateaz gain ospitaleetara
alferrikako joan-etorriak saihesten dira; hala, erabilerraztasuna ere hobetzen
da, bi mailek modu koordinatuan jarduten baitute.

Arreta Espezializatuan izandako telefono bidezko kontsultei dagokienez,
2017ko lehendabiziko seihileko honetan ia 134.000 kontsulta eskaini dituzte
profesionalek paziente kronikoen segimendua errazteko; aurreko urteko
datuekin alderatuta, % 16,9 handitu dira modalitate honetan telefonoz izandako
kontsultak.
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TELEFONO BIDEZKO KONTSULTAK
Telefono bidezko kontsultek tokia hartu dute osasun-arretan: guztira
1.500.000 kontsulta baino gehiago egin dira telefonoz; 2016ko lehen
seihilekoarekin alderatuta, % 7,4 handitu da kopuru hori.
Herritarrek ondo balioesten dituzte telefono bidezko kontsultak, osasunarretaren erabilerraztasuna hobetzen baitute. Lehen Mailako Arretan,
pazienteek eurek eska ditzakete telefono bidezko kontsultak osasun-zentroan
bertan edota Internet bidez, Osakidetzaren hitzordua hartzeko webgunean.
Arreta Espezializatuaren kasuan, berriz, telefono bidezko kontsultak, oro har,
patologia kronikoak dituzten pazienteei eskaintzen dizkiete osasungintzako
profesionalek; hain zuzen ere, aurtengo lehendabiziko seihilekoan % 17ko
hazkunde nabarmena izan dute.
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Gaur egun, Lehen Mailako Arretan familia-medikuntzako kontsulten % 23,5
telefono bidez egiten dira; pediatrian, berriz, % 17,7 egiten dira telefonoz.

OSPITALE-JARDUERA ADIERAZLEAK
Ospitalizazio-alten kopuruak egonkor jarraitzen du, eta % 1,5eko igoera
arina izan du.
2017ko lehendabiziko sei hilabete hauetan, ospitaleetako larrialdiak apur
bat murriztu dira (–% 1,4), eta larrialdietatik ingresatutakoen kopurua,
berriz, pixka bat handitu da (% 1,5).
Aurreko urteko garai bereko datuekin alderatuta, fluktuazio arinak ageri dira
ospitaleetako larrialdietako zerbitzuetara joaten diren pazienteen larritasunean,
eta arintzat edo oso arintzat hartzen diren larrialdiak artatutako larrialdi guztien
% 65 dira (468.539).
Programatutako ebakuntza kirurgiko handiak % 4,1 ugaritu dira.
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Kirurgia handiko jarduera
Lehendabiziko seihileko honetan, guztira 2.773 ebakuntza kirurgiko gehiago
egin dira aurreko urteko datuen aldean. Ohiko kirurgia programatuan
izandako interbentzioak ere gehiago izan dira (2.406 gehiago, hain justu), eta
ezohiko ebakuntza kirurgikoak, berriz, 367 gehiago, guztia ere iazko
lehendabiziko seihilekoko datuekin alderatuta.
Ospitalizaziorik
gabeko
kirurgia
handi
anbulatorioari
dagokionez,
nabarmentzekoa da interbentzio guztien % 60,3 ingresatu beharrik izan
gabe egin direla.
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Ospitaliazioen ordezko aukeretan izandako jarduera (Ospitale Birtualeko
Jarduera)

Osakidetzak ospitalizazio tradizionalaren ordezko aukerak sustatzen jarraitzen
du, izan ere, eraginkortasun-adierazle onak eta pazienteen balorazio-indize
handiak jasotzen ditu.
Kirurgia handi anbulatorioa % 3,3 handitu da, eta praktikan etxeko
ospitaliazioak eta eguneko mediku ospitaleko prozedurek beren horretan
jarraitu dute, iazko kopuruen modu bertsuan.

Halaber, etxeko ospitalizazioak zuzenean koordinatuta jarduten du
ospitalizazioekin, Osasun Aholkuarekin eta Lehen Mailako Arretarekin, eta,
ondorioz, pazienteen segimendua modu globalean egin daiteke.
Urteko lehen seihilekoan, nabarmentzekoak dira patologia kronikoak dituzten
pazienteen segimendua (% 25), zainketa aringarriak dituzten pazienteena
(% 23) eta onkologikoena (% 7).
Era berean, paziente akutuen arretaren jarraitutasunak ere esku hartzen du
(% 25), baita kirurgikoenak ere (% 18).
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Larrialdietako jarduera
Larrialdi-zerbitzua da beste bitarteko garrantzitsu bat herritarren osasun-arreta
bermatzeko garaian, herritarrei estaldura jarraitua eta garraio egokia eskainita
hala behar dutenean.
Nabarmentzekoa da, era berean, nahiz eta jasotako deien kopuruak maila
bertsuan jarraitu, bitartekoen mobilizazioan hazkundea nabari dela, batez ere
anbulantzien eta oinarrizko bizi-euskarriaren eta aurreratuaren kasuan
(% 3,6), baita etxeko larrialdietan ere (% 3,1), eta, batez ere, helikoptero
bidezkoetan (% 20,4).
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OSAKIDETZAREN PREBENTZIO-PROGRAMAK

Osakidetzak antolatzen dituen prebentzio-programek, euren ibilbideari esker,
gero eta konfiantza handiagoa sortzen dute herritarren artean. Horren
erakusgarri dira herritarren partaidetza-tasa handia eta emaitza egokiak.
Partaidetzaren ehunekoak Europa osoko handienetakoak dira. Alde
horretatik, koloneko eta ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarreko
programa nabarmendu behar da, % 72ko partaidetzarekin; baita bularreko
minbiziarena ere, % 79,6ko partaidetzarekin. Bi kasuetan ere, adierazleen
hobekuntza nabari da, nahiz eta ekitaldiaren behin betiko balioespena urtearen
amaieran egingo den.
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TRANSPLANTEEN PROGRAMA
Transplanteen programari erreparatzen baldin badiogu, nabarmentzekoa da
emaileen kopuru handia, aurreko urteko datuekin alderatuta % 12 handitu baita.
Ibilbide honekin jarraituta, baliteke Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea Estatu
osoan giltzurrun-transplante gehien egiten dituen ospitale bihurtzea, modalitate
honetako 104 tranplante egiten dituelako eta horietatik % 8,6 bizirik dagoen
emaile batengandik datozelako.
Nahiz eta hezur-muineko transplanteak gutxitu diren, Osakidetza gaur egun
buruaski da, eta markatuta zeukan helburua betetzen du.
Era beren, nabarmendu behar da gibeleko transplanteak % 9,5 igo direla.
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OSPITALETAKO ITXARON-ZERRENDAK
Osakidetzak 2017ko lehen seihilekoan izandako itxaron-zerrendei dagokienez,
kirurgien eremuan ikus dezakegu batez besteko atzerapena egonkortu dela;
hala, 47,9 egun itxaron behar izaten da. Adierazle hori 65/2006 Dekretuan
ezarritakoaren azpitik dago.
Informazioa hiru lurraldeetan xehatzen badugu, zifra hauek ditugu:
 Araba: Paziente-kopurua egonkor mantentzen da eta batez besteko
atzerapena pixkat bat jaitsi da.
 Gipuzkoa: Pixkat bat hobetu da batez besteko atzerapena Donostialdea
ESIan eta Bidasoa ESIa, aldiz, pixkat bat txartu da Goierriko ESIan eta
Debabarreneko ESIan.
 Bizkaia: Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta, Barrualde-Galdakao eta
Bilbo-Basirtu ESIetan itxaron-zerrendak egonkortu dira.
Kanpo kontsultei dagokienez, paziente-kopuruaren eta itxarote-denboraren
hazkunde apal bat ageri da.
Proba Osagarrien itxaron-zerrendan paziente-kopurua pixkat bat hobetu da eta
nabarmentzekoa da.
Hurrengo tauletan daude xehatuta itxaron-zerrenda kirurgikoak, kanpo
kontsultenak eta probenak, baita batez besteko itxaronaldiak ere, bai
ESIetakoak, bai Osakidetzaren zerbitzuetakoak.
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OSAREAN - OSAKIDETZA EZ-PRESENTZIALA
Herritarraren eskuragarritasuna hobetzen jarraitzen duten komunikazioko eta
osasun-arretako kanal berriek ugaritzen jarraitzen dute, eta nabarmentzekoak
dira alde horretatik Osasun Aholkua, webguneko Hitzordua eta Osasun
Karpeta.
Osasun Aholkua
Osasun Aholkuak jaso dituen dei kopurua % 4,3 handitu da aurtengo lehen
seihilekoan (guztira 87.324 dei); horien artean, nabarmentzekoa da paziente
kronikoen segimenduak izandako hazkundea (% 51).
Etxeko segimendu telemonitorizatuak (TelEPOC, bihotz-gutxiegitasun
telemonitorizatua eta paziente pluripatologikoen telemonitorizazioa) 557
paziente artatzen ditu (ia % 26ko hazkundea). Telomonitorizatutako bihotzgutxiegitasuna-72h zerbitzuaren kasuan, guztira 907 paziente monitorizatu dira,
eta horrek % 51ko hazkundea esan nahi du.
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Osakidetzaren webguneko zita
Osakidetzaren webgunearen bidez hitzordua hartzeko zerbitzuak poliki-poliki
indartzen jarraitzen du, eta 2017ko lehen seihileko honetan dagoeneko miloi
bat txanda hartu dira online; horrek esan nahi du zerbitzu honen erabilera
% 13,1 handitu dela aurreko urteko datuekin alderatuta.
Webgune bidez zita hartzeko zerbitzu honetara edozer gailu mugikorretatik sar
daiteke, Osakidetzaren app berriaren bidez, eta familia-medikuntzako,
pediatriako eta emaginen zitak har daitezke online.
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Osasun Karpeta
Teknologia berrien esparruko beste erreminta bat gehiago da, eta haien
erabilera poliki-poliki handitzen ari da. Hala, seihileko honetan karpetak 190.000
sarrera izan ditu; aurreko urteko garai berarekin alderatzen badugu, bikoiztu
egin da erabilera.
Osasun Karpetak pazientearen eta medikuaren arteko harremana hobetzen du,
baita pazientearen eta Osakidetzaren artekoa ere; hala, kontsultaren atala
indartzen jarraitzeaz gain, osasun-profesionalekin informazioa eta interakzioa
aberasten ere segitzen du.
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Osasun Karpetara sarbide berriak
Euskal gizartean sortzen ari diren beharrizanak kontuan izanda, Osakidetzak
hirugarrenei ere uzten die sartzen Osasun Karpetara: 16 urtetik beherakoen
gurasoei edota legezko tutoreei, helduen ordezkariei (esaterako, gurasoen
Osasun Karpetara sartzeko, nagusiak badira), baita pertson ezinduen legezko
ordezkariei ere.
Bestalde, lehen seihileko honetan, jaioberrien gurasoei ere sarbidea eman
zaie, eta seme-alabaren Osasun Karpetara sartzeko aukera dute ospitalean
bertan.
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