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SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA 
 
Azken urteotan aldaketa demografiko handiak gertatzen ari dira mundu osoan. 
Europar Batasunean, adineko pertsonen % 16,1ek 65 urte baino gehiago zituen 
2000. urtean, eta % 27,5 izango dira 2050. urtean. Espainia, Italia eta Japoniarekin 
batera, lehenengo lekuetan dago munduko zahartze-prozesu honetan, eta, kalkuluen 
arabera, urte horretarako gure biztanleriaren % 35 inguruk izango ditu 65 urte 
baino gehiago. Adinak gaixotasun kronikoekin eta osasun-zerbitzuen erabilerarekin 
duen lotura argi eta garbi ezarrita dago. Kalkuluen arabera, 2020an gaixotasun 
kronikoak izango dira desgaitasuna eragingo duten kausa nagusiak, eta 2030. urte 
inguruan, egun gaixotasun kronikoek duten intzidentzia bikoiztu egingo da 65 urte 
baino gehiago dituztenen artean. 
 

 
EUSTATen datuen arabera [2014], 2013 eta 2026 bitartean Euskadiko biztanleriak 
honako hazkunde erlatiboa izango du adinaren arabera:  
*65-74 urte bitarteko pertsonen hazkunde erlatiboa % 26 izango da  
*75-84 urte bitartekoena, % 15  
*85-94 urte bitartekoena, % 39  
*95 urtetik gorako pertsonen kopurua hirukoiztu egingo da  
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Efektu horren berehalako ondorioetako bat gaixotasun kroniko anitz dituzten 
pazienteen gehikuntza azkarra da. 
 
2006ko Espainiako Osasun Inkesta Nazionalak agerian jarri zuen 65 eta 74 urte 
bitarteko pertsonek batez beste 2,8 arazo edo gaixotasun kroniko dauzkatela, eta 75 
urtetik gorakoek, berriz, 3,23 gaixotasun kroniko dauzkatela batez beste. Gaixotasun 
kroniko anitz dauzkaten pertsonak gaixotasun kronikoak dituztenen % 50 baino 
gehiago dira. 
Gaixotasun kroniko bat baino gehiago daukaten pazienteen kostua 6 aldiz handiagoa 
da, gaixotasun kronikorik ez daukatenena edo gaixotasun kroniko bakar bat 
daukatenena baino. Horren erakusgarri da gaur egun erakunde batzuen gastu 
sanitarioaren bi heren bost gaixotasun kroniko edo gehiago dauzkaten pazienteek 
eragitea. Hala, paziente horien eraginez, gastu sanitarioa hamazazpi aldiz handiagoa 
da, eta ospitaleko gastua hogeita bost aldiz handiagoa. Arazo honi behar bezala 
heltzen ez bazaio, osasun-sistemetako baliabide gehienak, kontsumitu ez ezik, 
egungo osasun-sistemaren jasangarritasuna ere kolokan jar dezake. 
 
Azken urteotan, hainbat modutan landu dute «kronikotasunaren» arazoa zenbait 
herrialdetan. Ikuspegirik nabarmenena Gaixotasun Kronikoak Artatzeko Eredua edo 

Chronic Care Model (CCM) da, duela 20 urte baino gehiago Edward Wagner eta haren 
kideek hasitakoa Seattleko (AEB) Mac-Coll Institute for Healthcare Innovation erakundean. 
Eredu horrek, osatzen duten elementu guztien esku-hartze bateratua ezarrita, osasunean 
emaitzak hobetzen dituela frogatzen duten datuak badaude. 

 
Eredu horretan funtsezko sei eremu identifikatzen dira: komunitatea, 
autozaintzarako laguntza, sistema sanitarioa, zerbitzu-horniketaren diseinua. 
erabakiak hartzeko laguntza eta informazio klinikoko sistemak. 
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Gaixotasun kronikoek ezaugarri komunak dituzte, baina, tradizioz, akademikoki 
bereizita aztertu dira, eta ospitaleko laguntza-zerbitzuek modu atomizatuan hartu 
dute horien ardura: 

1. Gaixotasun bat bestearekin batzen da, eta pazienteen narriadura organikoa 
eta nahasmendu funtzionala areagotu egiten da. 

2. Etiologia askotarikoa eta konplexua du. 
3. Pixkanaka eta isil agertzen da, eta prebalentzia handiena adin aurreratuetan 

agertzen da. 
4. Iraunkorrak dira, eta narriadura mailakatu etengabea sortzen dute. 
5. Tratamendu mediko eta zaintza etengabea behar dute. 
6. Prebenitu, agerpena atzeratu edo, gutxienez, aurrerapena moteldu daiteke. 
7. Adinak, komorbilitateak eta polimedikazioak osatutako hirukoaren bidez 

agertzen dira. 
 
Gaixo kroniko hauei ematen zaien erantzunak arreta sendagarriaren eredu 
tradizionala berraztertzea eskatzen du. Beraz, eredu tradizionaletik, zeinak 
kontaktu episodikoak dituen ezaugarritzat eta prozesu akutuetan edo 
deskonpentsazioetan jartzen duen arreta, pazientea beti erdigunean izango duen 
osasun-antolakuntzara igaro behar gara, eta «zaintzari osatzeari baino garrantzia 
handiagoa» eman. Hala, nazioartean elkarlanean orain dela gutxi egin diren 
lanetan, bestelako ikuspegi baten alde egiten da gaixotasun kroniko anitzekin bizi 
diren pertsonei dagokienez. 

  
Paziente kronikoaren arretarako estrategia berraztertu egin behar da, honako 
jarduera hauek bil ditzan: 

a) Konplexutasun/arrisku mailaren ebaluazio indibidualizatua: 
pazientearen diagnostiko integrala, prozesu klinikoak deskribatzeaz gain, 
pazientearen egoera soziala, psikoafektiboa eta familia-testuingurua ere 
kontuan hartuko dituena, bereziki zaintzaile nagusia, nutrizio-egoera eta 
gradu funtzionala.  

b) Tratamendu farmakologiko integrala, asistentzia-eremu guztietan 
egokitzapen, atxikidura eta bateratze terapeutikoa aintzat hartuta. 

c) Pazientearen eta haren familia-ingurunearen parte-hartze aktiboa 
tratamenduarekiko atxikiduran eta zainketak ematerakoan, hezkuntza-
programa eta autozaintzarako laguntzaren bidez. 

d) Zainketen benetako integrazioa. 
e) Koordinazio eraginkorra, bai laguntza-maila eta fluxuen artean, bai gizarte-

sarearen eta sare sanitarioaren artean. 
 
Prozesu eta gaixotasun akutuen kudeaketari uko egin gabe, osasun-zerbitzuak 
kronikotasunaren errealitate berrira egokitzea aldaketa-prozesu garrantzitsua izan 
behar da. Horretarako, kudeaketa-organoek zuzendaritza estrategiko egokia izan 
behar dute, eta, gainera, sistema soziosanitarioko profesional guztiek parte hartu 
beharko dute. 
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Barne Medikuntzako Espainiako Sozietateko (SEMI) Lantaldearen eta Familia 
Medikuntzako eta Medikuntza Komunitarioko Espainiako Sozietatearen (SemFYC) 
artean 2011n egindako Adostasun Agiriak proposamen hauek jasotzen ditu, hiru 
eremutan multzokatuta: 
 

1. PAZIENTEA ETA KOMUNITATEA 
a. Pertsona ahulak identifikatzea, eta biztanleria arrisku-mailaren arabera 

estratifikatzea, esku-hartze eraginkorragoak eta haien beharretara 
egokituak egiteko. 

b. Prebentzio-jarduerak eta osasuna sustatzeko jarduerak ezartzea, 
populazioa eta banakakoak kontuan hartzen dituzten eta kostu aldetik 
eraginkorrak diren estrategien bidez, gainerako esku-hartzeen intentsitate-
maila berarekin. 

c. Komunitatearen partaidetza sustatzea osasunaren hobekuntzan eta 
gaixotasunak behar dituen zainketetan. 

d. Norberaren burua zaintzea errazteko laguntza ematea, eta senide eta 
zaintzaileentzako laguntza-neurriak hartzea. 

e. Erizainen zereginak indartzea, beharrezko gaitasun klinikoak garatuz 
gaixotasun kronikoen prebentziorako eta paziente kronikoen 
entrenamendu eta jarraipenerako. 

 
2. ARRETAREN ANTOLAMENDUA 

a. Lehen Mailako Arreta ardatz koordinatzailea izan behar da euren 
artean lotura duten osasun- eta gizarte-zerbitzuen artean, horren bidez 
biztanleriak zaintza sanitario eta sozialak modu antolatuan eskura ditzan. 

b. Familiako mediku eta erizainaren zeregina indartzea; izan ere 
pazientearen eragile nagusiak eta sistemarako sarrera baitira; horretarako, 
beren gaitasun klinikoa eta pazientearen kudeaketa integraturako 
dauzkaten tresnak hobetu behar dira. 
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c. Erizaintzaren zereginak indartzea, beharrezko gaitasun kliniko guztiak 
garatuz gaixotasun kronikoen arretarako eta paziente kronikoen 
entrenamendu eta jarraipenerako. 

d. Asistentzia-prozesuaren berrantolaketak pazientearen beharrak jarri behar 
ditu erdigunean, eta sektoreen arteko koordinazioa eta osotasuna sustatu, 
arreta-esparru partekatua sortu ahal izateko asistentzia-eremuen artean. 

e. Biztanleria arrisku-mailaren arabera estratifikatzeak aukera eman behar du 
patologia anitzeko pazienteak, hauskorrak edo arreta etengabeko plan 
espezifikoak garatzea eskatzen duten gaixotasun aurreratuak dituztenak 
identifikatzeko. 

 
3. INFORMAZIO KLINIKOA ETA ERABAKIAK HARTZEA 

a. Informazio klinikoko sistemek funtsezko bi baldintza bete behar dituzte, 
kliniko eta kudeatzaileei erabakiak hartzen laguntzeko: erabilgarriak eta 
baliozkoak izatea asistentzia-prozesua ebaluatu eta pazientearen 
autonomia bultzatzeko. 

b. Komunikazio eta informazioaren teknologiek (IKT) historia kliniko 
elektroniko bakarra eratu behar dute paziente bakoitzarentzat. 

c. Historia kliniko elektroniko birtualki bakarrari esker, informazio klinikoa 
erregistratu ahal izateaz gain, profesionalen arteko komunikazioa erraztu 
egin behar da inguru seguru batean. 

d. Bereziki eduki klinikoa duten ebaluazio-adierazleak sortu behar dira 
profesionalekin adostuta. Adierazle horiek bidea emango dute gaixotasun 
kronikoen kudeaketaren jarraipena egiteko, asistentzia-kalitatearen 
helburuak zehazteko, eta helburu horien betearazpena sustatzeko. 

e. IKTen erabilera ebaluatu behar da, profesionalen eta pazienteen 
arteko harreman-estrategia berriak garatzeko. Harreman horien 
oinarria hobeto informatuta dagoen eta autonomia handiagoa duen 
pazientearengan autozaintza sustatzea izan behar da. 

 

 
 «Dirudienez, zahartzea da luzaroan bizitzeko modu 

bakarra» 
 

Daniel-Fraçois-Esprit Auber (1782-1871), konpositore frantziarra 
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DEBAGOIENEKO ESI-KO ESTRATEGIA 
 
Konpromisoa hartzen dugu 2017-2018ko aldirako Osakidetzaren Erronka eta 
Proiektu Estrategikoak (3. erronka, Integrazio asistentziala eta kronikotasuna) eta 
2018-2021eko aldirako Debagoieneko ESIko Plan Estrategikoa betetzeko; 
bereziki, Kronikotasun Proiektua. Proiektu horretan, erronka eta sinergia hauek 
agertzen dira, besteak beste: I1.2.3.- Pazientearen eta familiaren ahalduntzea 
sustatzea gaixotasun kronikoen kontrolari dagokionez, I1.7.5 Bertaratu beharrik 
gabeko arretaren erabilera sustatzea, I1.7.6 Estrategia proaktiboa garatzea paziente 
kronikoen prebentziozko arretan, I3.2.1 Paziente konplexuari ematen zaion arreta-
prozesua zehaztea, I3.2.2 Lehen Mailako Arreta agerian jartzea, I3.2.3 Arreta-plan 
espezifikoak txertatzea, I3.2.4 Asistentzia-jarraitutasuna ahalbidetzen duten 
mekanismoak hedatzea, I3.2.6 Etxeko arreta bultzatzea. I3.3.1 Erizaintza-arretako 
eredu korporatiboa egokitzea gure testuinguruan, I3.3.3 Etxeko arreta areagotzea. 
 
Gure ESIan Paziente Kronikoarekin Esku Hartzeko Estrategia garatzeko, lehenengo, 
jada garatuta eta ezarrita zeuden ildoetan oinarritu ginen; esaterako, honako 
hauetan: gaixotasun kronikoen (DM, BGBK, BGK,...) asistentzia-ibilbideak; Lehen 
Mailako Arreta Unitateetako (LMAU) erreferentziako barne-medikuntzako medikua; 
erizaintza-jardueran Osanaia programa txertatzea, bere arlo eta baldintzatzaileak 
jarduera-plan modura bilduta, eta baita Debagoieneko ESIko Jarduera 
Komunitarioen Programa eta Tokiko Osasun Sareak ere. 
 
Aurrekoaz gain, pixkanaka ezarri beharreko Osakidetzaren zenbait ildo estrategiko 
azpimarratuko ditugu, adibidez: Adinekoen Arretarako Programa (AAP) Paziente 
Pluripatologikoaren Ibilbide Asistentziala ACT@scale, edo ahalduntzeko (Kronik On 
programa) eta herritarren partaidetzarako aplikazioak (Osasun Karpeta, Osasun 
Eskola eta Osakidetzaren Atari Mugikorra). 
 
Esku-hartze prozesua hasteko, Lehen Mailako Arretako erizainek Adinekoen 
Arretarako Plana (AAP) ezarriko dute, 70 urtetik gorako biztanleria sailkatu eta 
zaintza-maila eta garatu behar den esku-hartzea estratifikatzeko. 
Adinekoen Arretarako Planaren helburu nagusia da dimentsio anitzeko balorazio- 
eta jarduketa-prozedura bat eratzea 70 urte edo hortik gorako pertsonentzat, egungo 
gomendioetan oinarriturik eta zahartze osasungarriaren sustapenera, eritasunen 
prebentziora eta funtzionaltasuna mantentzera bideratuta eta Lehen Mailako 
Arretaren errealitatera egokituta. 
 
Honako hauek dira bere helburu espezifikoak, besteak beste: 
 

 Adineko pertsonak, beren funtzioen arabera, tipologietan identifikatzea eta 
kategorietan sailkatzea, kasu bakoitzari nola heldu jakiteko lagungarri izan 
dadin. 

 Dimentsio anitzeko balorazioa egitea, identifikatutako tipologiaren arabera, 
arreta pertsonalizatuko plan bat ezarri ahal izateko. 

 Esku-hartzeak finkatzea, adinekoen funtzionaltasuna eta bizi-kalitateari 
eusten laguntzeko. 
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ADINEKOEN ARRETARAKO PROGRAMA (AAP) 
 

 
 
 
 
Adineko pertsonaren dimentsio anitzeko kategorizazioa eta balorazioa egiteko, 
2 inprimaki espezifiko daude Osabide Globalen (OG): 
- AAP. Balorazio funtzionala eta adineko pazientearen tipologia (honako hauek 
biltzen ditu adineko pertsonaren tipologia zehazteko: Barthel, Jaiki eta Ibili testa eta 
NECPAL tresna). 
- AAP. Adineko pertsonaren dimentsio anitzeko balorazioa (balorazio kliniko-
prebentibo orokorra eta espezifikoa –hala nola erorikoak, nutrizioa, farmakoen 
erabilera eta bizikidetza– sartzen dira hor) 
 
Adineko pertsona bat dagokion tipologian behin betiko sailkatzeko garaian, kontuan 
izan behar da profesional klinikoaren irizpidea. 
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Sailkapen horri esker, adineko pertsonen kudeaketaren orientabide klinikoa lor 
daiteke, funtzionalitatearen arabera duten tipologian oinarrituta, eta egin beharreko 
esku-hartzeak zehaztu daitezke. 

 
PREBENITZEKO ETA SENDATZEKO TRATAMENDUA ESKU-HARTZEA 

 
Adineko 
pertsona 
osasuntsua 

- Zahartze aktiboa sustatzea (jarduera 
fisikoa eta nutrizioa). 
- 1. eta 2. mailako prebentzioa 
- Sindrome geriatrikoak eta beste behar 
batzuk artatzea (erorikoen balorazioa) 
- Prozesu akutuen arreta 
 

- Osasun-heziketa 
(Osanaiako eremuak: 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 11 eta 12) 
- Jarduera 
komunitarioen 
programa 
- Mugiment programa 
 

Gaixotasun 
kronikoren bat 
duen adineko 
pertsona, muga 
funtzionalik 
gabea 

- Zahartze aktiboa sustatzea (jarduera 
fisikoa eta nutrizioa) 
- 1., 2. eta 3. mailako prebentzioa 
- Gaixotasun kronikoak eta multimorbilitatea 
behar bezala kudeatzea. 
- Polifarmaziaren kontrola. 
- Prozesu akutu interkurrenteen arreta 
 

- Osasun-heziketa 
(Osanaiako aurretiko 
eremuak + patologiaren 
eremu espezifikoak)  
- Paziente Bizia 
programa 
- Kronik On programa 
- Asistentzia-ibilbideak, 
patologiaren arabera / 
PAP 
 

 
Adineko 
pertsona 
hauskorra 

- 1., 2. eta 3. mailako prebentzioa 
- Sindrome geriatrikoak artatzea. - Erorikoen 
balorazioa 
- Polifarmaziaren kontrola. 
- Jardueran oinarritutako esku-hartzea 
- Malnutrizioaren kontrola 
 

- Balorazioa, Osanaiaren 
eremuen arabera 
- Paziente Bizia 
programa 
- Kronik On programa 
- Asistentzia-
ibilbideak/PAP 
 

Mendekotasuna 
duen adinekoa 

- Lehen eta bigarren mailako prebentzioa 
indibidualizatzea 
- Hirugarren mailako prebentzioa eta 
narriadura funtzionala kudeatzea (ariketan 
oinarritutako esku-hartzea, narriadura 
kognitiboa duten pazienteak baztertu gabe) 
- Sindrome geriatrikoak eta espezifikoak 
kudeatzea 
- Presio-ultzeren arriskua 
 

- Balorazioa, Osanaiaren 
eremuen arabera 
- Paziente Bizia 
programa (zaintzaileak) 
- Kronik On programa 
- Asistentzia-
ibilbideak/PAP 
- Etxez etxeko arreta 
 

BEHARRETARA EGOKITUTAKO TRATAMENDUA ESKU-HARTZEA 
Bizitzaren 
amaieran 
dagoen adineko 
pertsona 

Arreta espezifikoa, beharren arabera - Zainketa aringarrietako 
arreta integralerako 
plana 
- Arreta Plan 
Indibidualizatua (API) 
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1. ADINEKO PERTSONA OSASUNTSUA. 
 
ESKU-HARTZEA: 
Ez daukate gaixotasun kroniko, eta alterazio funtzional, mental edota sozial 
garrantzitsurik.  
Ahalegina pertsonaren osasun-egoera ona mantentzera bideratu behar da, osasuna 
sustatzeko jarduerekin, lehen mailako prebentzioarekin eta zahartze aktiboa eta 
osasungarria lortzera bideratutako bizitza-estiloen sustapenarekin, jarduera 
fisikoa eta nutrizioa hori lortzeko bidetzat hartuta. 
Edonola ere, garrantzitsua da bigarren mailako prebentzioa ere, gaixotasuna garaiz 
hautemateko eta haren ondorioak eragozteko. 
Bestalde, agertuz joan daitezkeen prozesu akutuen interkurrenteak tratatuko dira. 
 
EKINTZAK: 
- Osasun-heziketako jarduerak: Lehen Mailako Arretako erizaintzako langileek 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 11 eta 12. eremuei dagokien Osanaiako balorazioak beteko dituzte. 
Horietatik ondorioztatuko dira esku-hartzeko zer plan garatu behar diren. 
- Jarduera komunitarioen programa: Debagoieneko ESIan egingo diren jardueretan 
parte hartzeko gonbidapena (1. eranskinean eskualdeko udalerrietan garatutako 
eskaintza aurkezten dugu).  
- Mugiment programa euskal gizarte aktiboa lortzeko proiektu bat da. Jarduera fisikoa 
sustatu eta egoneko bizitza gutxitzeko jarduerak bateratzen ditu, mugitzen ez diren 
pertsonak mugiarazteko neurriak lehenetsita. 
 

2. GAIXOTASUN KRONIKOREN BAT DUEN ADINEKO 
PERTSONA, MUGA FUNTZIONALIK GABEA. 
 
ESKU-HARTZEA: 
Gaixotasun kroniko bat edo gehiago dauzkaten pertsonak dira (gaitz horiek 
kontrolak behar dituzte, eta pertsonaren osasunean eragina izan dezakete beste 
ezerk baino probabilitate handiagoarekin), baina funtzionalitatean arazo handirik ez 
dutenak, independenteak dira Barthelen eskalaren arabera eta «jaiki eta ibili» testa 
normala da: 20 segundo edo gutxiago.   
Honako hauek hartzen dira patologia kronikotzat: 

 Gaixotasun osteoartikularrak (artrosia, erreumatismoak…), pazienteari mina 
edota muga funtzionala eragiten diotenean. 

 Gaixotasun koronarioa 
 Bihotz-gutxiegitasuna 
 Bihotzeko arritmia (fibrilazio aurikularra) 
 HTA 
 Biriketako gaixotasun obstruktibo kronikoa / asma kronikoa 
 Dementzia 
 Iktusa 
 Parkinson-en gaixotasuna edota tratamendua eskatzen duen dardara 
 Ikusmen- eta entzumen-eskasia handia, zuzentzeko gailuak izanda ere  
 Diabetesa 
 Gaixotasun mentalak (psikosia, depresioa, antsietate handia) 
 Alkoholismoa edota bestelako drogak 
 Obesitatea (GMI >% 30) 
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 Anemia kronikoa 
 Larruazalekoa ez den minbizia (melanoma izan ezik) 
 Bestelakoak (zehaztu zein den patologia, garrantzitsuak eta osasuna asko 

baldintzatzen dutenak bakarrik kontuan hartuta) 
 
Probableagoa dirudi gaixotasun kroniko sendaezinen, bilakabide luzekoen, 
konplikazioak izatea etorkizuneko morbilitatearen eta narriadura funtzionalaren 
kausa. Hala, paziente horien prebentzio-lehentasun gorena, aurreko guztiak ahaztu 
gabe, gaixotasunaren bigarren eta hirugarren mailako prebentzioa izango da, 
dituzten prozesuak eta haien ondorioak (polifarmazia) behar bezala tratatuta eta 
kontrolatuta. 
Hemen ere garrantzitsua da zahartze aktiboa sustatzea jarduera fisikoaren eta 
nutrizioaren bidez, eta baita prozesu akutu interkurrenteak artatzea ere. 
 
EKINTZAK: 
 Osasun-heziketa, Osanaiako aurretiko eremuen eta egoera edo patologiaren 

eremu espezifikoen bidez. 
 Paziente Bizia programan parte hartzeko gonbidapena (2. eranskina). 
 Lehen mailako arretako erizaintzak Kronik On programa garatzea; programa 

horren helburua da paziente kroniko konplexua eta/edo haren zaintzailea 
(pazienteak duen autonomiaren arabera) ahalduntzea (3. eranskina). 

 Asistentzia-ibilbide espezifikoak ezartzea, patologiaren arabera, eta, 
patologia anitzeko pazientea bada, ESIko PAP programan sartzea (4. 
eranskina). 

 

3. ADINEKO PERTSONA HAUSKORRA. 
 
ESKU-HARTZEA: 
Mendekotasun-arriskua edota nahasmendu funtzional arina edo hasi berria duten 
pertsonak, oraindik mendekotasun nabariaren mailarik ez, eta oneratzeko 
aukerekin. 
Pertsona hauek balio alteratuak dituzte exekuzio probetan: «jaiki eta ibili»” testaren 
probetan >20 segundo, baina eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko 
(EBOJ) ez dute nahasmendu handirik. 
Nabarmendu behar da ea denborarekin «jaiki eta ibili» testeko emaitzak murrizten 
diren (batez ere lehen normalak baldin baziren); oro har, «adineko pertsona 
osasuntsua» edota «gaixotasun kronikodun baina nahasmendu funtzional gabekoa»” 
izatetik «hauskor» izatera igaroko dira. Alderdi hori oso garrantzitsua da, 
hauskortasunaren kontzeptu dinamikoagatik, garrantzitsuena funtzio-galera 
goiztiarrena edo hasiberriena baita. 
Gaixotasunaren bigarren eta hirugarren mailako prebentziozko lehenagoko 
ahaleginarekin batera, sindrome geriatriko nagusiak (erorikoen prebentzioa eta 
balorazioa, gernu-inkontinentzia, presio-ultzerak, narriadura kognitiboa) 
espezifikoki eragotzi eta lantzeko ahalegina egin behar da, bai eta iatrogenia 
(polifarmazia) eta narriadura funtzionala eragozteko ere, Lehen Mailako Arretan, 
zein arreta espezializatuan eta hauskortasunari buruzko jarduera espezifikoetan. 
 
JARDUERAK: 
 Osasun-heziketa, Osanaiako eremu orokorren eta egoera edo patologiaren 

eremu espezifikoen bidez.  
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 Paziente Bizia programan parte hartzeko gonbidapena (2. eranskina). 
 Kronik On programa paziente eta/edo zaintzailearentzat (3. eranskina) 
 Asistentzia-ibilbide espezifikoak ezartzea, patologiaren arabera, eta, 

patologia anitzeko pazientea bada, PAP programan sartzea (4. eranskina). 
 

4. MENDEKOTASUN-EGOERAN DAGOEN ADINEKOA. 
 
ESKU-HARTZEA: 
Beren eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako beste pertsona batzuen 
mende dauden adineko pertsonak, dela behin-behinean, dela modu iraunkorrean, 
edozein delarik ere mendetasun horren intentsitate-maila. Oro har, Barthel-en 
indizea <90 puntutan izaten dute, bizitzaren amaieran dagoen pazientea izan gabe.  
Balorazioan, garrantzitsua da, mendekotasuna duen pazientea dela zehazteaz gain, 
etxeko pazientea den edo ez zehaztea, etxeko kontrol-programan eta 
immobilizatuta dauden pazienteak identifikatzeko, nahiz eta bi taldeen zainketa-
lanak nahiko antzekoak diren. 
Hirugarren mailako prebentzio-neurriak dira gehienak (polifarmaziaren 
kontrola, preskripzioa kentzeko ekintzak...), eta zaintza espezifikoetara 
bideratutako beste batzuk, honako hauek prebenitzeko: sindrome geriatrikoak, 
presio-ultzeren arriskuari arreta berezia eskainiz, eta bere egoeran espezifikoak 
diren beste batzuk. 
Lehen eta bigarren mailako prebentzioko gomendioak indibidualizatu behar dira, 
momentuko egoerarako balio ez dutenak baztertuta. 
 
EKINTZAK: 
 Osasun-heziketa, Osanaiako eremu orokorren eta egoera edo patologiaren 

eremu espezifikoen bidez.  
 Zaintzaileek Paziente Bizia programan parte hartzea (2. eranskina). 
 Kronik On programa paziente eta/edo zaintzailearentzat (3. eranskina) 
 Asistentzia-ibilbide espezifikoak ezartzea, patologiaren arabera, eta, 

patologia anitzeko pazientea bada, PAP programan sartzea (4. eranskina).  
 Paziente hauetan etxeko arretak eta jarraipenak du lehentasuna. 

 

5. BIZITZAREN AMAIERAN DAGOEN ADINEKO PERTSONA. 
 
ESKU-HARTZEA: 
Gaixotasun bat fase aurreratuan duten adineko pertsonak, oro har, sei hilabete 
baino gutxiagoko bizi-itxaropena dutenak. Egoera honetan, mendekotasun-maila 
handia izaten da, eta gaixotasun kroniko aurreratu edo terminal batekin batera 
egokitu ohi da.  
Kontuan hartu beharra dago minbizirik ez duten pertsonak ere badaudela egoera 
honetan (dementzia senila, bihotz-gutxiegitasuna, BGBK, multimorbilitate 
aurreratuak...). Arreta aringarria behar duten edo ez identifikatzeko NECPAL tresna 
erabiliko dugu. 
 
EKINTZAK: 
Debagoieneko ESIko zainketa aringarrietan arreta integrala emateko plana 
erabiltzea. 
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1. ERANSKINA. DEBAGOIENEKO ESI-KO JARDUERA 
KOMUNITARIOEN PROGRAMA. 
 
Osasuna ikuspegi komunitario batetik lantzea funtsezkoa da 2013-2020 aldiko 
Euskadiko Osasun Plana eta Euskadiko Arreta Integralerako Plana garatzeko, eta 
halaxe jasota dago 2018-2021 aldirako Debagoieneko ESIko Plan Estrategikoaren 2. 
erronkan (Osasunaren prebentzioa eta sustapena). 
Osasunaren sustapena honela defini daiteke: «Pertsonek beren osasunaren 
gainean duten kontrola areagotzeko prozesua, osasuna hobetzeko. Ekintza 
indibidualak zein populazio-mailakoak sartzen dira hor, baldintza sozialak, 
ingurumenekoak eta ekonomikoak aldatzera bideratuak, horiek osasun publikoan 
eta indibidualean eragin gutxiago izan dezaten». 
Osasuna ikuspegi komunitario batetik lantzea honela defini dezakegu: 
ahalduntze, gaikuntza, parte-hartze eta erantzukizuneko prozesu gisa, osasuna 
sustatzeko lan-eredu bat, komunitatearen indarguneen identifikazioan oinarritua. 
Honako hauek dira komunitateko eragileak: administrazioa, baliabide profesionalak 
eta teknikoak (gizarte-, osasun-, hezkuntza-zerbitzuak...) eta herritarrak (hala 
elkarteak nola kidetu gabeko pertsonak). 
 
Debagoieneko ESIko Lehen Mailako Arretako 4 unitateetan Tokiko Osasun Sareak 
garatzen ari dira (bakoitzak bere garapen-maila du). Sare horiek komunitateko 
eragileen taldeak dira (administrazioa, baliabide profesional eta teknikoak eta 
herritarrak), era ez-hierarkikoan antolatuak, komunitatearen osasunean zuzenean 
eragiten duten gai edo kezka komunen inguruan, zeinak era aktiboan eta 
sistematikoan aztertzen diren. Betiere, bikoiztasunak saihestuta, eta elkarlana 
sustatzeko konpromisoan eta konfiantzan oinarrituta. 
 
Gure ESIan gai hauek lantzen ari gara 2019. urtean zehar programatutako jardueren 
bidez: 
 
 Erorikoei buruzko lantegiak 
 Paziente Bizia lantegiak:  
 - Nire diabetesa zainduz 
 - Nire osasuna aktiboki zainduz 
 - Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen 
 Erretzeari uzteko lantegiak 
 Ariketa fisikoa:  
 - Jarduera fisikoa agintzea. Ariketa fisikoan orientatzeko zerbitzua (JFOZ) 
kiroldegietan 
 - Sasoibide (paseo solidarioak 55 urtetik gorakoentzat) 
 Adingabeak eta alkohola: 
 - Erreferentziako prestakuntza Lehen Mailako Arretako Unitate bakoitzean 
 - Alkoholiko Anonimoen Elkartearekin batzarrak egitea 
 Debagoieneko eskualdeko farmaziekin elkarlanean aritzea, denen artean 

proiektuak antolatzeko 
 Erretiratuen elkarteekin harremanetan jartzea: 
 - Elkarteetatik eskatzen diren interes-saio klinikoak egitea 
 Erorikoei buruko lantegietan parte hartzera gonbidatzea 
 Gaixoen beste elkarte batzuk: 
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 - KATTALIN bularreko minbizia duten gaixoen elkartea, saioetarako 
 - AFAGI, alzheimerra duten pazienteen senideen Gipuzkoako elkartea, denen 
artean saioak egiteko 
 Eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean aritzea: 
 - PENSOI programa, haurren loditasunean esku hartzeko programa 
 - BBB ikastaroak DBHko ikasleentzat 
 - Sexu-heziketako ikastaroak DBHko 3. mailako ikasleentzat 
 
ESIan Partaidetza Komunitarioaren Eremuko arduradun bat dugu, Joserra Bardecí, 
Bergarako LMAUko erizaina. Berarekin jarri harremanetan, udalerri bakoitzeko 
jardueren eskaintza jakin, edo jardueraren bat programatu nahi izanez gero. 
Eskaintza Debagoieneko ESIko webgunean ikus daiteke, eta baita erakundearen 
intranetean ere (gaur egun lanketa-fasean dago) 
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2. ERANSKINA. PAZIENTE BIZIA PROGRAMA 
 
Paziente Bizia programa nork bere burua zaintzen ikasteko programa bat da; 
horren bidez, gaixotasun kronikoak dituztenek edo horrelako gaixo bat zaintzeaz 
arduratzen direnek gaixotasuna ezagut dezakete, eta jakin osasuna hobetzeko zer 
ohitura edo jokabide hartu behar diren. 
Programaren barruan eskaintzen diren lantegietan, gaixotasuna ulertzen, norbere 
osasunaren erantzule izaten eta gaixotasunari buruzko erabaki egokiak 
hartzen ikasten da. 
Berdinen artean hezteko lantegiak dira, eta gaixotasun kronikoa dutenek edo horien 
zaintzaile direnek ematen dituzte. Lantegietan hainbat tresna eskaintzen dira, 
arazoei aurre egiteko eta nork bere buruari ohiturak aldatzeko helburuak jartzeko, 
baita teknikak ere, familiarekin eta osasun-arloko profesional-taldearekin 
komunikatzeko, erlaxatzeko eta emozioak kudeatzeko. Informazioa ere ematen da 
hainbat gairi buruz: ariketa fisikoa, nutrizio-argibideak, medikamentuen erabilera 
egokia eta gaixotasunaren inguruko oinarrizko ezagutzak. 
Azken finean, gaixotasunari buruzko oinarrizko informazioa ematen da lantegi 
horietan, eta herritarrei aktiboago izaten eta beren osasuna zaintzen lagunduko 
dieten tresnak eta trebetasunak lantzen dira. 
Betiere, kontuan izanda lantegi hauek osasuneko profesionalen lanaren osagarri 
direla. 
 
Gaur egun, lantegi hauek eskaintzen dira Debagoieneko ESIan:   
 Nire osasuna aktiboki zainduz: Lantegi hau edozein gaixotasun kroniko duten 

pertsonentzat edo horrelako pazienteen zaintzaile nagusientzat da. 
2 ordu eta 15 minutuko saioak egiten dira, astean behin, 7 astez. Aldez aurretik, 
programari buruzko informazio saioa ematen da, ordu eta erdikoa. Saioak 2 
monitorek gidatzen dituzte, taldeka egiten dira, eta parte hartzekoak dira. 
 
 Nire diabetesa zaintzen: lantegi hau 2 motako diabetesa duten pertsonen edo 

haien zaintzaile nagusientzat da. Bi ordu eta erdiko saioak egiten dira, astean 
behin, 7 astez. Saioak 2 monitorek gidatzen dituzte, taldeka egiten dira, eta parte 
hartzekoak dira. 
 
 Minbiziaren ondoren nire osasuna zaintzen: lantegi hau prozesu onkologiko 

batetik pasatu diren pertsonentzat da (edo haien zaintzaile nagusientzat), 
kimioterapia edo erradioterapia tratamendua bukatua dutenentzat (lantegia hasi 
baino urtebete lehenago, gutxienez). Bi ordu eta erdiko saioak egiten dira, astean 
behin, 7 astez. Saioak 2 monitorek gidatzen dituzte, taldeka egiten dira, eta parte 
hartzekoak dira. 

 
 Hurrengo lantegiei buruzko informazioa:  helbide elektronikoa: 
pacienteactivo@osakidetza.eus 
                                                    Tel.: 943 00 65 51 
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3. ERANSKINA. KRONIK ON PROGRAMA 
 
Paziente kroniko konplexuaren ahalduntzea 
Kronik On programaren helburua da paziente kroniko konplexua eta/edo 
zaintzailea ahalduntzea.  
Programak banakako formatua izango du, eta paziente kroniko konplexu 
bakoitzaren erreferentziako erizaina arduratuko da programako saioak egiteaz. 
Saioak paziente kroniko konplexu guztientzat eta/edo haien zaintzaileentzat 
(pazientearen autonomiaren arabera) izango dira.  
Pazientea eta/edo zaintzailea izango dira saioaren muina. Saioetan, dituzten 
gaixotasunei buruz zer ezagutza duten eta zer eremu hobetu behar dituzten 
aztertuko dute. Era berean, denek batera, atzemandako arazoentzako konponbideak 
bilatu eta adostuko dituzte, eta pazienteek eta/edo zaintzaileek bete behar dituzten 
jarraibide edo gomendioak zehaztuko. Azkenik, saioetan eskuratutako ezagutzen eta 
lortutako helburuen jarraipena egingo da.   
 
Kronik On programa korporatiboa tresna erabilgarria bihurtu da paziente edo 
zaintzaile guztientzako, osasun-arloan dauzkaten konpetentziak edonolakoak 
izanda ere. Paziente/zaintzailarentzako (pazienteentzako fitxak) zein 
profesionalentzako materialak Osabide Global Primariako «Txostenen kudeatzailea» 
tresnan eskura daitezke (12. eranskina). 
 
Osabide Globalen «Txostenen kudeatzailea» tresnatik sar daiteke: 
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Tresnan klik egin ondoren, «paziente kroniko konplexuaren» araberako bilaketa 
egin behar da: 
 

 
 
Egindako bilaketaren emaitza modura, Kronik On programako dokumentu 
guztiak agertuko dira, profesionalek eskuratzeko moduan. Dokumentuetan, paziente 
kroniko konplexuaren definizioa eta haren patologia nagusien deskribapenak 
agertuko dira, besteak beste. Dokumentu guztiak gaztelaniaz eta euskaraz eskura 
daitezke (12. eranskinean agertzen da eskura dagoen materiala). 
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Ahalduntze programako saioak: 
Gutxienez lau saio egingo dira, bakoitza 20-30 minutukoa. Zenbatetsitako 
iraupena aldatu egin daiteke paziente eta/edo zaintzaile bakoitzaren arabera. 
Astean saio bat egingo da, programako lau saioak egin arte (hilabete guztira).  
Laugarren saioan, pazientearen eta zaintzailearen ahalduntzea baloratuko da, 
pazienteak eta/edo zaintzaileak ahalduntzeko saio gehiago behar dituen ala ez 
aztertzeko.  Ez badituzte saio gehiago behar, gogorarazteko saioak egingo dira, bi 
hilabetean behin (ondorengo jarraipena pazientearen arabera baloratuko da).  
Egindako saioak pazientearen bilakaera-orrian erregistratuko dira. 
Saioak honela antolatuko dira:  
 
1. saioa: 
- Non: Lehenengo saioa, ahal bada, pazientearen etxean egingo da.  
- Norentzat: Pazientea eta/edo zaintzailea 
- Edukia: Paziente kroniko konplexua (pluripatologia) zer den azaltzea eta bizi-
ohiturei buruzko gomendio orokorrak ematea. 
- Helburuak:   

 Pazientearen egoera aztertu eta ebaluatzea. 
 Pazientearen eta/edo zaintzailearen ezagutzak baloratzea.  

 
Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egingo dira lehenengo saioan: 
1. Erizainak pazientearen balorazio integrala egingo du. Erizainak pazienteari 
buruzko informazioa jasoko du: familia-egoera, gizarte-egoera, pazientearen gogo-
aldartea, bizi-ohiturak, dituen gaitasunak eta oztopoak. (Komenigarria da aztertzea 
pazientea nola sentitzen den, zer gaitasun eta oztopo dituen) 
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2. Paziente kroniko konplexuaren (pluripatologia) kontzeptua azaldu, eta 
pazienteak bere patologiei buruz zer dakien edo zer ezagutzen duen identifikatu.  
3. Pazienteak dauzkan patologiak identifikatu, eta gehien desorekatzen den 
patologia aurkitu.  SINTOMEN EZAGUTZA OROKORRA  
4. Medikazioa eta Osakidetzan izango dituen hurrengo hitzorduak berrikusi: 
Pazientearekin batera berrikusiko da hartzen duen medikazioa, zertarako hartzen 
duen, noiz hartu behar duen eta behar bezala hartzen duen edo ez. Pazienteak 
tratamenduarekiko atxikidura lortzeko bere burua nola antolatzen duen aztertuko 
da. Bestalde, Osakidetzan dituen hurrengo hitzorduei buruz galdetuko zaio 
pazienteari, antolatzen eta/edo multzokatzen laguntzeko beharrezkoa izanez gero.  
5. Hobekuntza-eremuak detektatu: saio honetan modu generikoan landuko dira, eta 
hurrengo saioetan, berriz, sakondu behar diren eremuak identifikatuko dira.  
6. Ondo egiten dena indartu, eta konponbideak bilatu, detektatu diren arazoei denon 
artean konponbidea bilatzeko. Garrantzitsua da pazientearen balioak eta 
lehentasunak kontuan hartzea, ezer inposatu gabe, eta denen arteko adostasuna 
lortzea.  
7. Bizi-ohiturei buruzko gomendio orokorren azalpena: aurkezpena erabiliko da 
egoera honetan dauden pazienteek izan behar dituzten bizi-ohiturak azaltzeko. 
Nutrizioa, ariketa, higienea, loa eta antzeko beste gai batzuk landuko dira. 
 
- Saiorako beharko den materiala: 

 Patologiei buruzko aurkezpenak profesionalentzat (gaztelania edo euskara) 
 Patologiei buruzko fitxak pazienteei entregatzeko (gaztelania edo euskara) 

 
2. saioa: 
- Non: Saioa toki hauetakoren batean egin daiteke:  
 Etxean: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta zaintzaileak 

osasun-zentrora joateko astirik ez badu)  
 Osasun-zentroan: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta 

zaintzailea informazio bila badabil)  
 Osasun-zentroan: pazientearentzat   

- Norentzat:  Pazientea eta/edo zaintzailea 
- Edukia: Maiz agertzen diren pazientearen patologien azalpena, eta sintomak eta 
alarma-zeinuak ezagutzen laguntzea.  
- Helburuak:   

 Pazienteari eta/edo zaintzaileari patologien ezaugarri garrantzitsuenak zein 
diren irakastea.  

 Pazientearen patologiekin lotutako sintomak eta alarma-zeinuak ezagutzea 
 
Helburu horiek lortzeko, ondorengo jarduerak egingo dira saio honetan: 
1. Aurreko saioan landutako kontzeptuak indartu eta argitu, eta zalantzak argitu.  
2. Pazienteari dituen patologiak azaldu: etiologia, sintomak, etab. Horretarako, 
patologia anitzeko pazienteen patologia nagusiei buruzko aurkezpenak ditu 
erizainak (gaztelania edo euskara). Aurkezpenen bidez, pazientearen egoera 
kontuan hartuta, garrantzitsuenak izan daitezkeen alderdiak azaldu ahal izango 
ditu. 
3. Garrantzitsuak izan daitezkeen sintomak eta alarma-zeinuak azaldu, pazienteak 
dituen patologia guztiak kontuan hartuta. Pazienteak eta/edo zaintzaileak sintoma 
eta alarma-zeinu horiek ezagutzeko duten gaitasuna ere kontuan hartuko da. Horrez 
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gain, sintomak eta alarma-zeinuak eragozteko jarraitu behar dituen bizi-ohiturei 
buruzko gomendioak ere azalduko zaizkio pazienteari.   
4. Medikazioa eta tratamendu farmakologikoa eta ez-farmakologikoa berrikusi, 
lehenengo saioan ikasitakoa kontuan hartuta. Atal honetan eredu hauek hartuko 
dira kontuan:  
 Atxikipenerako teknikak: pazientearekin batera aztertu, eta konponbideak 

bilatu pazienteak eta zaintzaileak zailtasun handienak dituzten eremuetan. 
 Konponbidea elkarrekin bilatzea: Arazoak konpontzeko adostasuna bilatzea, 

pazientearen balioak eta lehentasunak kontuan hartuta. Ez da ezer inposatu 
behar.   

5. Ondo egiten duena indartu, pazienteak kontrolatuta dauzkan eremuak eta 
ahalduntze handiagoa behar duten eremuak identifikatuta. 
6. Autokontrolerako fitxen azalpena: zertarako diren, zer lortu nahi den fitxekin eta 
egunero edo adierazitako egunetan zer balio idatzi behar dituen azaldu, bere 
patologien kontrol handiagoa izan dezan. 
 
- Saiorako beharko den materiala: 
 Patologiei buruzko aurkezpenak profesionalentzat (gaztelania edo euskara) 
 Patologiei buruzko fitxak pazienteei entregatzeko (gaztelania edo euskara) 
 Autokontrol-fitxa pazientearentzat (gaztelania edo euskara) 

 
3. saioa: 
- Non: Saioa toki hauetakoren batean egin daiteke:  
 Etxean: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta zaintzaileak 

osasun-zentrora joateko astirik ez badu)  
 Osasun-zentroan: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta 

zaintzailea informazio bila badabil)  
 Osasun-zentroan: pazientearentzat   

- Norentzat: Pazientea eta/edo zaintzailea 
- Edukia: Pazienteak gaixotasuna hobeto kontrolatzeko izan behar dituen bizi-
ohiturei buruzko gomendio orokorrak azaltzea.   
- Helburuak: Saio honen helburu nagusia da pazienteak eta/edo zaintzaileak bizi-
ohitura osasungarriak eta osasunari buruzko gomendio orokorrak ezagutu eta 
ikastea. 
 
Helburu horiek lortzeko, ondorengo jarduerak egingo dira saio honetan: 
1. Aurreko saioetan landutako kontzeptuak indartu, zalantzak sortu dituen edo argi 
ez dagoen informazioa edo kontzeptuak zein diren jakiteko. 
2. Bizi-ohitura osasungarriak eta pazienteak bere bizimoduan egin behar dituen 
aldaketak azaldu. Pazienteak bete behar dituen gomendioetan sakonduko da, dituen 
patologiak kontuan hartuta.   
3. Pazientearekin adostu bizi-ohituren aldaketari eta gaixotasunen zainketari 
buruzko helburuak. Helburu horiek autozaintza-fitxetan idatziko dira, eta, 
pazientearekin batera, helburuak betetzeko dituen arazoak aztertuko dira. Zati 
honetan eredu hauek hartuko dira kontuan:  
 Konponbideak elkarrekin bilatzea. Arazoak konpontzeko adostasuna bilatzea, 

pazientearen balioak eta lehentasunak kontuan hartuta. 
 Ez da ezer inposatu behar.   

4. Medikazioa/ tratamendu farmakologikoa eta ez-farmakologikoa berrikusi.  
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5. Pazientearen indarrak eta ahultasunak detektatu. Ondo egiten duena indartu, 
pazienteak kontrolatuta dauzkan eremuak eta ahalduntze handiagoa behar duten 
eremuak identifikatuta. 
6. Autokontrolerako koadernoa errepasatu eta berrikusi pazientearekin batera, 
hutsegiteak aurkitu eta ondo egindakoa indartzeko. 
 
- Saiorako beharko den materiala: 
 Patologiei buruzko aurkezpenak profesionalentzat (gaztelania edo euskara) 
 Autokontrol-fitxa pazientearentzat (gaztelania edo euskara) 
 Autozaintza-fitxa pazientearentzat (gaztelania edo euskara) 
 

4. saioa: 
- Non: Saioa toki hauetakoren batean egin daiteke:  
 Etxean: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta zaintzaileak 

osasun-zentrora joateko astirik ez badu)  
 Osasun-zentroan: zaintzailearentzat (pazientea ezin bada etxetik mugitu eta 

zaintzailea informazio bila badabil)  
 Osasun-zentroan: pazientearentzat  

- Norentzat: Pazientea eta/edo zaintzailea 
- Edukia: Aurreko saioetan landu eta aztertutako guztiaren berrikuspen orokorra.  
- Helburuak:  
 Aurreko saioak berrikustea paziente eta/edo zaintzailearekin.   
 Pazienteak/zaintzaileak ikasitakoa baloratzea eta saio gehiago behar diren 

erabakitzea. 
 
Helburu horiek lortzeko, ondorengo jarduerak egingo dira saio honetan: 
1. Aurreko saioak errepasatu eta indartu, eta errefortzu handiagoa behar duten 
eremuak zein diren detektatu.  
2. Paziente eta/edo zaintzailearekin batera aztertu azken egunetan sintomarik eta 
alarma-zeinurik agertu den eta behar bezala identifikatu dituen. Autozaintza-fitxan 
aurreko saioan jarri ziren helburuak berrikusi, eta helbururen bat indartu edo 
aldatu behar den ikusi.   
3. Autokontrol-fitxa berrikusi paziente eta/edo zaintzailearekin batera, hirugarren 
saioan adierazitako balioak behar bezala idazten ari dela egiaztatzeko.  
4. Medikazioa/ tratamendu farmakologikoa eta ez-farmakologikoa berrikusi. 
Zailtasunak eta helburuak identifikatu. Pazientearekin batera aztertu konponbidea 
bilatzeko modurik onena zein den. Pazientearekin adostu helburuak betetzeko 
modua. 
5. Ondo egiten duena indartu.   
 
- Saiorako beharko den materiala: 
 Patologiei buruzko aurkezpenak profesionalentzat (gaztelania edo euskara) 
 Autokontrol-fitxa pazientearentzat (gaztelania edo euskara) 
 Autozaintza-fitxa pazientearentzat (gaztelania edo euskara) 

 
Ahalduntze-mailaren ebaluazioa 
 
Ebaluaziorako tresna 
Abiapuntutzat Kronik On ahalduntze-programak eskaintzen duen materiala hartuz, 
lau dimentsio identifikatu dira eskaini diren ahalduntze-zerbitzuek pazienteari edo 
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zaintzaileari espero ziren ezagutzak eman dizkien ebaluatzeko. Identifikatutako 
dimentsioak honako hauek dira: 
1. Gaixotasuna(k) 
2. Tratamendua 
3. Desoreka-zeinuak 
4. Desorekatze bat izanez gero, zer egin 
Honako hauek dira ikertu behar diren alderdiak: 
1. Gaixotasuna ezagutzea 

 Zein gaixotasun duzu? 
 Zein dira gaixotasunaren sintomak? 
 Zer egin behar duzu zeure burua zaintzeko? 
 Zenbat aldiz erabili duzu autozaintza-koadernoa? 

2. Tratamenduarekiko atxikidura 
 Zer tratamendu farmakologiko duzu? 
 Noiz eta nola hartzen dituzu sendagaiak? 
 Ez baduzu sendagairik hartzen, zer gertatzen zaizu? 

3. Desoreka-zeinuak ezagutzea 
 Noiz deitu behar diozu zure mediku edo erizainari? 

4. Desoreka izanez gero, nola jardun jakitea 
 Ondo sentitzen ez bazara, zer egin behar duzu? 

 
Paziente eta/edo zaintzailearen ahalduntze-maila zehazteko helburuarekin, 
erizainek OSANAIA Osakidetzaren tresna korporatiboa erabiliko dute. OSANAIA 
plataformaren barruan 4 adierazle identifikatu dira, pazientearen/zaintzailearen 
ahalduntze-maila identifikatu ahal izateko Kronik On programaren bidez 
eskuratutako dimentsio eta ezagutzaren arabera. 
 
Dimentsioak hauek dira: 
1. Gaixotasunaren zeinuak eta sintomak kontrolatzen ditu 
2. Gomendatutako tratamendua jarraitzen du 
3. Gaixotasuna areagotzen duten jokabideak saihesten ditu 
4. Behar diren zerbitzuekin nola jarri harremanetan 
Dimentsio horietako bakoitzean duten ezagutza ebaluatzeko, erizainek Likert 
motako eskalak erabiliko dituzte. 
Ondoren, OSANAIA plataformaren bidez paziente eta/edo zaintzailearen 
ahalduntzearen arloan ebaluatzen diren dimentsio bakoitzeko adierazle eta 
irizpideak aurkezten dira. 

 
1. Gaixotasunaren zeinuak eta sintomak kontrolatzen ditu 

Likert eskala Deskribapena 
Ez da aplikatzekoa   
1 Frogatu gabe  Ez du gaixotasun kroniko bakoitzaren zeinu edo 

sintoma bakar bat aipatzen.  
2 Gutxitan frogatua  Gaixotasun kroniko bakoitzaren zeinu eta 

sintoma nagusitzat deskribatzen direnetako bat 
gutxienez aipatzen du.  

3 Batzuetan frogatua  Gaixotasun kroniko bakoitzaren zeinu eta 
sintoma nagusitzat deskribatzen direnetako bi 
gutxienez aipatzen ditu.  

4 Sarritan frogatua  Gaixotasun kroniko bakoitzaren zeinu eta 
sintoma nagusitzat deskribatzen direnetako hiru 
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gutxienez aipatzen ditu.  
5 Beti frogatua  Gaixotasun kroniko bakoitzaren zeinu eta 

sintoma nagusitzat deskribatzen direnetako lau 
gutxienez aipatzen ditu.  

 

Patologia kroniko bakoitzaren zeinu eta sintoma nagusien zehaztapena: 
 Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa: 

o Zeinu eta sintoma nagusiak: eztula, espektorazioa, disnea, 
sibilantziak. 

o Beste zeinu eta sintoma batzuk: arnas infekzio errekurrenteak, 
zorabioa, astenia edo ahuleria, bularreko mina 

 Bihotz-gutxiegitasuna: 
o Zeinu eta sintoma nagusiak: disnea, edemak beheko gorputz-

adarretan, astenia, loditzea. 
o Beste zeinu eta sintoma batzuk: Eztul lehorra, oliguria, ortopnea, 

bularraldeko mina 
 Diabetes mellitusa: 

o Zeinu eta sintoma nagusiak: zorabioa, egarria edo poliuria, jateko 
gogoa handitzea 

o Beste zeinu eta sintoma batzuk: astenia, izerditzea, palpitazioak, 
ikusmen-nahasmenduak, arazoak oinetan. 

 
3. Gomendatutako tratamendua jarraitzen du 

 
Likert eskala Deskribapena 

Ez da aplikatzekoa   
1 Frogatu gabe  Gomendatutako tratamendua utzi duela ikus 

daiteke.  
2 Gutxitan frogatua  Gomendatutako tratamendua modu anarkikoan 

betetzen du: ez du dosia errespetatzen, ezta 
agindutako ordutegia ere, sarritan uzten du eta 
ez du errespetatzen inhalagailuak hartzeko 
ordena  

3 Batzuetan frogatua  Gomendatutako tratamendua betetzen du 
dosiari eta ordutegiei dagokienez, baina sarritan 
ahazten zaio  

4 Sarritan frogatua  Gomendatutako tratamendua betetzen du 
dosiari eta ordutegiei dagokienez, baina 
batzuetan ahaztu egiten zaio  

5 Beti frogatua  Tratamenduarekiko atxikidura, gomendatutako 
tratamendua betetzen du dosiari eta ordutegiei 
dagokienez, eta inhalagailuak hartzeko ordena 
errespetatzen du  

 
 
3. Gaixotasuna areagotzen duten jokabideak saihesten ditu 
 

Likert eskala Deskribapena 
Ez da aplikatzekoa   
1 Frogatu gabe  Ez du saihesten gaixotasun bakoitzean 

gaixotasuna ez areagotzeko deskribatzen den 
jokabide bat bera ere ez.  
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2 Gutxitan frogatua  Gaixotasun bakoitzean gaixotasuna ez 
areagotzeko deskribatzen diren jokabideen 
erdiak baino gutxiago saihesten ditu.  

3 Batzuetan frogatua  Gaixotasun bakoitzean gaixotasuna ez 
areagotzeko deskribatzen diren jokabideen 
erdiak gutxienez saihesten ditu.  

4 Sarritan frogatua  Gaixotasun bakoitzean gaixotasuna ez 
areagotzeko deskribatzen diren jokabideen 
erdiak baino gehiago saihesten ditu.  

5 Beti frogatua  Gaixotasun bakoitzean gaixotasuna ez 
areagotzeko deskribatzen diren jokabide 
guztiak saihesten ditu.  

 
Gaixotasuna areagotzen duten jokabideak definitzea, zehaztutako patologia 
bakoitzerako: 

 Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa: Saihestu behar diren 
jokabideak: 

o Erretzen jarraitzea. 
o Gehiegizko pisua; dieta osasungarria eta orekatua eduki behar du, 

egunean 4 edo 5 otordu arin eginez, gatza mugatu eta likido ugari 
hartuta. 

o Jarduera fisikorik ez egitea; jarduera fisikoa egiteko plana bete behar 
du, eta ariketa aerobikoak egin: bizikleta, igeri egitea, ibiltzea... 

o Tratamendua ez betetzea; profesionalarekin adostutako 
tratamendua bete behar du. 

 Bihotz-gutxiegitasuna: Saihestu behar diren jokabideak: 
o Substantzia toxikoen kontsumoa, alkohola edatea eta erretzea. 
o Ariketa fisikorik ez egitea; gaitasunaren araberako ariketa fisikoa 

egin behar du, baina nekatu gabe. 
o Antiinflamatorioak edo sendagai eferbeszenteak hartzea; sodio asko 

dutelako. 
o Gehiegizko pisua; pisu osasungarria izan behar du, garaiera eta 

adinaren arabera. Dieta osasungarri eta orekatua, gantz ase ugari 
dituzten elikagaiak alde batera utzita, gatza mugatu eta likido 
kantitatea kontrolatuta. 

o Pisua gaizki kontrolatzea; pisua egunero kontrolatu behar du, eta, 
horretarako, egunero pisatu behar du bere burua, ahal bada, goizero, 
beti ordu berean. 

o Tentsio arteriala gaizki kontrolatzea. 
o Tratamendua ez betetzea; profesionalarekin adostutako 

tratamendua bete behar du. 
 Diabetes mellitusa: Saihestu behar diren jokabideak: 

o Behar bezala ez jatea; dieta orekatua izan behar du, azukre asko 
duten elikagaiak kontrolatuta. 

o Alkoholaren kontsumoa 
o Oinak egunero ez zaintzea; egunero begiratu behar du gorrituak, 

zauriak edo babak dituen. Egunero ongi garbitu behar dira, eta ondo 
lehortu, bereziki behatzen tarteak. Azazkalak, garbi eta labur. 

o Ariketa fisikorik ez egitea; gaitasunaren araberako ariketa fisikoa 
egin behar du, baina nekatu gabe. 

o Gaixotasuna kontrolatzeko programatuta dauzkan kontsultetara ez joatea. 
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4. Behar diren zerbitzuekin nola jarri harremanetan 
 

Likert eskala Deskribapena 
Ez da aplikatzekoa   
1 Ezagutzarik batere ez  Ez du aipatzen behar izanez gero 

harremanetan jarri beharreko osasun-
zerbitzu bakar bat ere.  

2 Ezagutza gutxi  Zerbitzu batzuk ezagutzen ditu baina ez daki 
nola jarri horiekin harremanetan.  

3 Ezagutza ertaina  Osasun-zerbitzuak eta harremanetan 
jartzeko modua ezagutzen ditu, baina ez daki 
zein inguruabarretan jarri behar den 
zerbitzuekin harremanetan  

4 Ezagutza funtsezkoa  Osasun-zerbitzuak eta harremanetan 
jartzeko modua ezagutzen ditu, baina ez ditu 
ezagutzen inguruabar guztiak 
(inguruabarren bat ezagutzen du) zerbitzuekin 
harremanetan jartzeko  

5 Ezagutza zabala  Osasun-zerbitzuak eta harremanetan 
jartzeko modua ezagutzen ditu, eta badaki 
zein inguruabarretan jarri behar den 
haiekin harremanetan  

 
Pazienteek ezagutu behar dituzten osasun-baliabideen deskribapena: 

 Osasun Aholkua 
 Zuzeneko kontsulta osasun-

Zuzeneko kontsulta osasun-zentroan erreferentziako erizainarekin 
 Etengabeko Arretarako Gunea (EAG) 
 Osakidetza Emergentziak 

 
Alarma-egoeren deskribapena:  

 Egoera «berdea»: zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan zure 
erreferentziako erizain edo medikuarekin osasun-zentroko ohiko ordutegian, 
edo Osasun Aholkuarekin ordutegi horretatik kanpo (tel. 900 20 30 50).  

 Egoera «horia»: jarri harremanetan zure erreferentziako erizain edo 
medikuarekin osasun-zentroko ohiko ordutegian, edo Osasun Aholkuarekin 
ordutegi horretatik kanpo (tel. 900 20 30 50), edo joan zure erreferentziako 
zentroko Etengabeko Arretarako Gunera (EAG).  

 Egoera «gorria»: jarri harremanetan Osakidetzako Emergentziak 
zerbitzuarekin. Araba: 945 24 44 44;Bizkaia: 94 410 00 00; Gipuzkoa: 943 46 
11 11 

 
Baliabideak aktibatuko dituzten sintomen zerrenda, gaixotasunaren arabera: 
 
BIRIKETAKO GAIXOTASUN BUXATZAILE KRONIKOA:  
 Berdea, zalantzarik izanez gero, edo honako hau sumatzen baduzu: 

 Arnasa hartzeko arazoak. 
 Normalean baino eztul gehiago. 
 Normalean baino espektorazio gehiago. 
 Aldaketa flemen kolorean. 
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 Jarduerak egiteko zailtasuna.  
 Horia 

 Geldi zaudenean arnasa hartzeko zailtasuna edo eztula baduzu 
etengabe. 

 Arnasa gaizkiago hartzen baduzu jardueraren bat egiten ari zarenean. 
 Normalean baino eztul eta espektorazio gehiago baduzu. 
 Aldaketak flemen kolorean. 
 Bularraldean txistu-hotsa edo zarata igartzen baduzu geldi zaudenean. 
 Zorabioa, nekea edo ahuleria sentitzen badituzu.  

 Gorria 
 Ezin baduzu arnasarik hartu, edo urdintzen hasi bazara. 
 Bularreko mina baduzu. 
 Konortea galtzen baduzu. 

 
BIHOTZ-GUTXIEGITASUNA:  
 Berdea, zalantzarik izanez gero, edo honako hau sumatzen baduzu: 

 Arnasa hartzeko arazoak. ONDO KONTROLATUTA! 
 Bularreko mina. 
 Pisu-aldaketak. 
 Orkatilak edo zangoak handitzea. 
 Jarduerak egiteko zailtasun handiagoa. 

 Horia 
 Orkatilak handituago badituzu. 
  Loditu egin bazara, kilo bat egun batean edo 2-3 kg 2 edo 3 egunean. 
 Burko gehiago behar dituzu lo egiteko. 
 Arnasa gaizkiago hartzen baduzu jardueraren bat egiten ari zarenean. 
 Normalean baino eztul gehiago baduzu. 
 Geldi zaudenean arnasa hartzeko zailtasuna edo eztula baduzu 

etengabe. 
 Bularraldean txistu-hotsa edo zarata igartzen baduzu geldi zaudenean. 
 Gauean esnatu egiten bazara arnasarik hartu ezin duzulako. 
 Zorabioak, nekea edo ahuleria sentitzen badituzu.  

 Gorria 
 Ezin baduzu arnasarik hartu, edo urdintzen hasi bazara. 
 Flemak edo listua kolore arrosekoak badira. 
 Bularrean min bizia edo estugarria baduzu. 
 Zorabioa edo izerditzea eragiten dizuten palpitazioak edo takikardia 

igartzen badituzu. 
 Nahastuta sentitzen bazara. 
 Konortea galtzen baduzu. 

 
 
DIABETES MELLITUSA:  
  
Berdea, zalantzarik izanez gero, edo honako hau sumatzen baduzu: 

  
 handiagoa. 
  
 

badira. 
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Horia 

 Sukarra. 
 Ahuleria. 
 Nekea. 
 Zorabioa. 
 Arazoak edo zauriak oinetan. 
 Gernu egiteko molestiak 
 Arnas infekzioak. 
 Autokontrolak egitea adierazi badizute, eta horiek normalak ez badira. 
 Zangoetako mina ariketa egitean.  

  
Gorria 

 Esandakoak egin ondoren, hipogluzemia orekatzen ez bada. 
 Min bizia bularrean. 
 Zorabioa edo izerditzea eragiten dizuten palpitazioak edo takikardia 

igartzen badituzu. 
 Nahastuta sentitzen bazara. 
 Konortea galtzen baduzu. 
 Gorputz-adarren batean indarra galtzen baduzu, ahoa okertzen 

bazaizu edo hitz egiteko zailtasunak badituzu. 
 Lauso ikusten baduzu. 

 
 
Lehen aurkeztutako adierazleetara sarbidea izateko (OSANAIAn daude eskuragarri) 
erizainek urrats hauek jarraitu beharko dituzte: 
 
Pazientearen fitxaren barruan: 
 
1. «Paziente Pluripatologikoa / Kroniko konplexua» plan-baldintzatzailea hautatu. 
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2. Paziente Pluripatologikoa / Kroniko konplexua baldintzatzaileari lotutako 
«Zaintza-plana» hautatu. Zaintza-plan hau aktibatuko da: 
 

 
 
3. «Adierazleen ebaluazioa» hautatu: Adierazle horiek espero diren osasun-
emaitzekin lotuta daude. «?» botoian klik egin behar da, eta ebaluazio-irizpideak 
deskribatzen dituen laguntza-dokumentua irekiko da (lehen deskribatutako 
ebaluazio-irizpideak). 
 

 
 
Emaitzen interpretazioa 
 
OSANAIA plataformaren barruan erizain bakoitzak paziente bakoitzaren adierazleak 
denbora basalean jaso beharko ditu (pazientea Kronik On programa jasotzen hasi 
baino lehen). Une horretan adierazi beharko du paziente bakoitzaren aldetik espero 
den ahalduntze-maila zein den. Profesionalak erabakiko du pazienteak Kronik On 
programaren bidez eskuratu behar duen ahalduntze-maila, pazientearen gaitasunak 
eta egoera klinikoa kontuan hartuta. 
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Betetze-maila eta erregistroa 
 
Lehen Mailako Arretako profesionalek ebaluatu beharko dute 
paziente/zaintzailearen ahalduntze-maila Kronik On programa jaso aurretik (maila 
basala) eta Kronik On programa jaso ostean, jarraipen-faseetan: 
1. 2 hilabetera, telefonoz edo zuzenean (pazientearen planean hitzordua 
planifikatuta badago) 
2. 3 hilabetera, telefonoz edo zuzenean (pazientearen planean hitzordua badago 
planifikatuta) 
3. 6 hilabetera, telefonoz edo zuzenean (profesionalaren erabakiaren arabera) 
 
Esku-hartzeak 
 
Beharrezkotzat jotzen denean, eta ebaluazioan lortutako puntuazioaren arabera, 
Lehen Mailako Arretako profesionalek pazientearen ezagutza batzuk indartzeko 
aukera hartuko dute kontuan, gaixotasunaren autogestiorako alderdi espezifikoei 
dagokienez. Erreferentziako profesional sanitarioak arduratuko dira ezagutza edo 
ulermen falta dagoela atzeman den kontzeptuak indartzeaz. Egin behar diren esku-
hartzeak profesionalek aukeratuko dituzte. 
 

 
Programa egiteko eskura dagoen materiala: 
 

 Material digitalak:  
 Osakidetzaren webgunea - Osasun Eskola:  Kronik On Programa atala 

(www.osakidetza.euskadi.eus/kronikonprograma) 
Programarako garatu den material guztia Osakidetzako webgunean eskura daiteke, 
Osasun Eskola atalaren barruan.   
O Deskargatzeko materialak:  
1. Paziente Kroniko Konplexuarengan prebalentzia handiena duten patologiei 
buruzko informazioa duten aurkezpenak (gaztelania edo euskara). Patologiak 
azaltzeko beharrezko materiala. Honako gai hauei buruzko aurkezpenak:   
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 Zer da Paziente Kroniko Konplexua izatea?  
 Bizi-ohiturei buruzko gomendio orokorrak. 
 Diabetesa 
 Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoa (BGBK) 
 Bihotz-gutxiegitasuna 
 Hipertentsioa 
 Giltzurrun-gutxiegitasuna 
 Kardiopatia iskemikoa 

2. Patologiei buruzko fitxak pazienteei entregatzeko (gaztelania edo euskara):   
 Paziente Kroniko Konplexua  
 Bizi-ohiturei buruzko gomendio orokorrak 
 Diabetesa 
 Bihotz-gutxiegitasuna 
 Biriketako Gaixotasun Butxatzaile Kronikoa (BGBK) 
 Hipertentsioa 
 Giltzurrun-gutxiegitasuna 
 Kardiopatia iskemikoa 

3. Pazienteak bere burua kontrolatzeko fitxa (gaztelania edo euskara): bertan 
idatziko ditu mediku eta/edo erizainaren ustez kontrolpean izan behar dituen 
balioak.  
4. Pazienteak bere burua kontrolatzeko fitxa (gaztelania edo euskara): bertan 
idatziko ditu mediku eta/edo erizainarekin adostu dituen helburuak 
(Autozaintzarako Plan Orokorra).  
 
 Prebalentzia handiena duten patologiei buruzko bideoak: Osakidetzako 

YouTubeko kontuan, Osasun Eskolara sartuta, prestatzaileek prebalentzia 
handiena duten patologiei buruzko bideoak erabili ahal izango dituzte, patologiak 
azaltzeko material gehigarri bezala.  

 
 Osasun Karpeta - Osakidetzako webgunea: Pazienteek funtzionaltasun hauek 

izango dituzte beren Osasun Karpetaren barruan:  
 Kronik On programa «Paziente Kroniko Konplexua» atalera esteka zuzena 

Osasun Eskolan.  
 

 Osabide Global plataforma:  
 Paziente/zaintzailarentzako (pazienteentzako fitxak) zein profesionalentzako 

materialak Osabide Globaleko «Txostenen kudeatzailea» atalean eskura 
daitezke. 
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4. ERANSKINA.  PAZIENTE PLURIPATOLOGICOAREN 
ASISTENTZIA-IBILBIDEA. 
 
Debagoieneko ESIko Asistentzia Ibilbidea egiteko, ACT@scale proiektua kontuan 
hartu, eta gure ESIko errealitatera egokitu dugu. Europako proiektu honen asmoa da 
arreta integratuaren eta telemonitorizazioaren arloko jardunbide egokiak sustatzea, 
eta jardunbide egoki horiek ezarri, garatu eta finkatzeari buruzko ikasketa eta 
ezagutza zabaltzea Europako beste eskualde batzuetara.  
 
Helburuak 
Dokumentu honek honako helburu hauek bete nahi ditu:  

 Patologia anitzeko pazientearen ibilbide integratua zehaztu, garatu eta 
hedatzea.  

 Patologia anitzeko pazientearen ibilbideko rolak, baliabideak eta jarduerak 
deskribatzea 

 
Xede-populazioa 
Sartzeko irizpideak 

 Estratifikazioan patologia anitzeko pazientetzat hartzen direnak 
(Arriskua iragartzeko indizea, II >6.2) 

 Gaixotasun hauetan ≥2 badauka: Biriketako Gaixotasun Butxatzaile 
Kronikoa (BGBK), Diabetesa, Bihotz-gutxiegitasun kongestiboa (BGK)edo 
≥ Olleroren kategoriak 

Baztertzeko irizpideak 
 Minbizi aktiboa diagnostikatuta daukaten eta tratamenduan dauden 

pazienteak, organoren baten transplantea izan badute edo dialisian 
badaude edo giza immunoeskasiaren birusak (GIB) eragindako infekzioa 
badute. 

 Zainketa aringarriak jasotzeko hautagai diren pazienteak 
 
9. eranskinean, sartzeko irizpide horiek betetzen dituzten Debagoieneko ESIko 
pazienteak eta Barne-medikuntzako zerbitzuan 2017an eragindako ospitalizazioak 
agertzen dira. 
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ASISTENTZIA-IBILBIDE BATERATUAREN DESKRIBAPENA: 
 
4.1. Paziente egonkorra Lehen Mailako Arretan 
 

 
 
«Paziente egonkorra» faseko 7. eta 8. puntuetan garatu behar diren ekintzak 
hedatzea. 
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1. Lehen Mailako Arretako (LMA) taldeak patologia anitzeko pazienteak 

identifikatu eta balioetsiko ditu, populazioaren estratifikaziotik ateratako 
historia klinikoan jasotzen den informazioa erabilita eta deskribatutako sartzeko 
irizpideei jarraituta.  Osabide Globaleko alerta aktibatuko da: Patologia 
Anitzeko Paziente Kronikoaren Arreta. 

 
2. LMAko taldeak dimentsio anitzeko balorazio basala egingo du (funtzionala, 

klinikoa, mentala, soziala eta familiartekoa), osasun-zentroan edo etxean, 
pazientearen mugikortasuna zein den, eta plan terapeutikoa zehaztuko du.  
o «Adinekoen Arretarako Plana» (AAP) programan baloratutako 70 urtetik 

gorako patologia anitzeko pazienteak balorazioa eginda edukiko du, eta 
berriz egin behar den edo ez baloratu beharko da. Paziente horietakoren bati 
ez bazaio baloraziorik egin, balorazioa egingo zaio (OG inprimakia: AAP, 
Balorazio Funtzionala eta Adineko Pazientearen Tipologia).  

 
o Gainera, profesionalek pazientearen gaixotasunak haren bizia arriskuan 

jartzen duela ikusten badute, NECPAL testa egingo diote (OG inprimakiak: 
NECPAL tresna (Beharrizan Aringarriak) CCOMS-ICO). Testaren emaitza 
positiboa bada, «Zainketa Aringarrietako Arreta Integralerako Plana» abian 
jarriko da, eta paziente kronikoaren AIP honetatik kanpo geratuko da.  

 
o Lehenengo bisitan, LMAko taldeak (oro har, erizainak) test/balorazio hauek 

egingo ditu (11. eranskina):  
 Osanaiaren bidez gomendatzen den balorazioak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 eta 12. 
 eremuei eragiten die, eta bereziki honako hauek azpimarratzen ditu: 

 Pfeiffer (balorazio kognitiboa), narriadura kognitiboaren susmoa 
izanez gero (Osanaiako 5. eremua) 

 Balorazio soziala eta familiartekoa (1, 4, 7 eremuak eta zaintzaile 
nagusia Osanaian), eta pazienteak honako hauek behar dituen 
begiratuta:  

 senideen edo zaintzaile baten laguntza 
 etxez etxeko laguntza 
 baliabide gehigarriak  

o gizarte-baliabideak 
o Osasun Aholkua zerbitzua 
o telelaguntza-zerbitzua (BETI ON programa) 
o ospitalizazio soziosanitarioa programatzea 

 Braden eskalan (presio-ultzeren balorazioa) mugikortasuna mugatuta 
daukaten etxeko pazienteak izanez gero  

 
o Dimentsio anitzeko balorazioaren ondoren, erizainak Patologia Anitzeko 

Pazientearen/Paziente Kroniko Konplexuaren Planeko 
baldintzatzailea, gehituko du Osanaiaren bidez. 

 
o LMAko taldeak, LMAko medikuak/erizainak beteko du OGko inprimakia: 

Patologia Anitzeko Pazientea (PAP). Datu orokorrak eta egoera basala, 
Pazientearen Zainketa Plana ezarrita, horretarako beren-beregi egingo 
diren batzarretan edo denok elkartzeko hitzordu espezifikoa jarrita. 
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o Zaintza-plana ezartzerakoan, Arretaren Planifikazio Partekatua (APP) 
eranstea gomendatzen da, gaixoak eta haren senideek arreta-planaren 
diseinuan parte har dezaten (5. eranskina). 

 
3. LMAko erizainak hasiko du Kronik ON ahalduntze-programa, astean behin, 

harik eta 4 saio egin arte. Ahal bada, lehenengo saioa pazientearen etxean egingo 
da. Pazienteak/zaintzaileak gaixotasunaren kudeaketari, alarma-zeinu eta -
sintomen hautemateari, bizi-ohiturei eta medikazioari buruz duen ezagutza-
maila ikertuko da saioetan, eta, emaitzaren arabera, ezagutza indartu egingo da. 
Pazienteak (edo zaintzaileak) ahalduntzeko materiala jasoko du, eta Osasun 
Karpetara eta Osakidetzaren webgunera nola sartu azalduko zaio, informazio 
digitalizatua eskuratu ahal izateko (3. eranskina). 

 
4. Pazientearen jarraipena: 
 

a) LMAko erizaintzako langileak zuzeneko jarraipen programatua ezarriko 
du hiru hilean behin, programatuta dauzkan beste bisitak aprobetxatuz eta 
zainketa-plan pertsonalizatuarekin bateratuz, honetarako: 
 pazientearen plan terapeutikoa eta tratamenduarekiko atxikidura 

baloratzeko. 
 pazientearen autozaintzarako gaitasuna indartzeko, jarduera fisikoaren 

eta nutrizio egokiaren garrantzia nabarmenduta 
 analitikak aztertzeko 
 patologien arabera, dagozkion miaketak egiteko 
 sintoma geriatrikoak kudeatzeko (erorikoak, presio-ultzerak...), 

pazientea nagusia bada 
 

b) LMAko erizaintzako langileak pazientearen telefono bidezko jarraipen 
programatua planifikatuko du hilean behin, bisitan egindako 
balorazioaren arabera. Horretarako, telefonoz deituko dio pazienteari hilean 
behin, galdetegiari erantzun diezaion pazientearen osasun-egoera ikertzeko 
(OGko inprimakia erabil daiteke: Patologia Anitzeko Pazientea (PAP). 
Ebaluaziorako Galdetegiak) 
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Erantzunetan oinarriturik, zenbait ekintza abiaraz daitezke: 
 Osasun-aholkua telefonoz 
 Ahalduntze falta – erizainarekin hitzordua (berezko hitzordua) 
 Okerragotze klinikoko zeinuak:  

 Egoera arina: zuzeneko edo telefono bidezko kontsulta Lehen mailako 
arretako sendagilearekin, eta horrek erabakiko du zer egin: 
o Zuzeneko kontsulta medikoa (lehenago telefono bidezkoa izan 

bada) 
o LMAko medikua edo LMAko erizaina etxera joango zaio 

 Egoera larria: anbulantzia martxan jarriko da, LMAko medikuaren 
kontsultaren ostean edo zuzenean, egoera zein den. 
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4.2. Paziente ezegonkorra Lehen Mailako Arretan 
 

 
 
5.  Zainketak areagotzea, sintomek txarrera egin dutela antzematen bada honako 
baliabide hauetan:   

 Erizainaren kontsultan bertan  
 Jarraipen-deia egitean  
 Osasun Aholkuan  
 Emergentzietan 
 Pazientea bere kabuz harremanetan jartzean  

 
LMAko erizaintzako langileak LMAko medikuari jakinaraziko dio 
programatutako bisitan edo jarraipen-deia egitean (egin baldin badira) detektatu 
duen desoreka. Okerragotze-sintomak Osasun Aholkuan antzematen badira, LMAko 
taldearen dei arautuetan zein pazientea bera zuzenean harremanetan jartzen 
denean, pazientearen erreferentziako profesionalei jakinaraziko zaie, edo mediku 
koordinatzaileari ordutegiz kanpo izanez gero. Okerragotzea antzemateko beste 
aukera bat emergentzia-zerbitzuak aktibatu izana da. 
 
 
Hauek dira ezegonkortasuna/larrialdia dela antzemateko irizpide lagungarriak: 
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Ezegonkortasun-irizpideak: 
BGBK BGK 

 

 
 

 

 
 

(Iturria: Kronikotasunaren Arretarako Eredua Debabarreneko ESIan) 
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Emergentzia-/ospitalizazio-irizpideak 

BGBK BGK 

  
(Iturria: Kronikotasunaren Arretarako Eredua Debabarreneko ESIan) 

 
6.  LMAko taldeak jarraipena egingo du 24-48 ordura, bertaratuta, honako 
hauetarako:  

 balorazio klinikorako 
 diagnostikorako 
 tratamendua zehazteko pazientearen arrisku indibidualaren arabera  
 ohiko baliabideekin pazientea egonkortzen saiatzeko  
 erreferentziako barne-medikuntzako medikuarekin pazientearen 

tratamendua adosteko, beharrezkoa izanez gero (telefonoz edo 
interkontsulta ez-presentzialaren bidez). 

 
7. LMAko taldeak etxez etxeko arreta abiaraziko du pazienteak zerbitzu hori 
erabil badezake, jarraipen trinkoa egin eta araututako tratamendua ezartzeko, 
baliabideak erakunde bakoitzeko eskuragarritasunaren arabera erabilita: 

  Lehen Mailako Arretako Taldea 
 Etxeko ospitalizazioa 
 Gainera, Lehen Mailako Arretako Taldeak jarraipena ordutegiz kanpo edo 

asteburuan zehar egiteko eskatu ahalko dio Osasun Aholkuari. 
Pazientearen egoeraren arabera, Osasun Aholkuak zenbait baliabide abiarazi 
ahal izango ditu: telefono bidezko hitzordua Lehen Mailako Arretarekin, 
etxez etxeko medikua edo erizaina, anbulantzia edo anbulantzian eramatea.  

 
Pazientea hobetzen bada, egonkortu ostean aurreko fasera igaroko da («Paziente 
egonkorra»). Bestela, «Ospitalizatutako pazientea» fasera igaroko da. 
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4.3. Ospitalizatutako pazientea 
 

 
 
8. Pazientearen ospitalizazioa, ahal bada, ospitalizazio programatu eta zuzenaren 
bidez, edo ezegonkor jarraitzen badu larrialdietara joanda.  

Larrialdietako zerbitzuarekin jarriko da harremanetan, bideratzea eta 
pazientearen egoera jakinarazteko. 
Larrialdietako zerbitzuak behar diren esku-hartzeak egingo ditu pazientea 
ospitaleratu baino lehen egonkortzeko.  
Barne-medikuntzan ospitaleratu behar da. 

 
Larrialdietan pazientea egonkortzen bada, eta etxera bueltatzeko moduan badago 
edo pazienteak/familiak ospitaleratu nahi ez badu, etxeko alta ematea baloratuko 
da, Osarean/Osasun Aholkutik jarraipena abiarazteko aukera aintzat hartuz, eta 
baita Lehen Mailako Arretako medikuarekin telefono bidezko eta/edo zuzeneko 
hitzordua izatea ere hurrengo egunean, edo Etxez Etxeko Ospitalizazio Zerbitzua 
erabiltzea jarraipen zorrotzagoa edo Lehen Mailako Arretan ez dauden terapiak 
behar dituzten pazienteentzako.  
 
9. Erreferentziako barne-medikuntzako medikuak, pazientea tratatzen duten 
gainerako espezialistekin koordinatuta, honako hau egingo du: 

 balorazio klinikoa  
 tratamendua zehaztu 
 beharrezko esku-hartzeak zehaztu  
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10. Solairuko erizaintzako profesionalak: 
 dimentsio anitzeko balorazioa egingo du, alderdi funtzionalak eta alderdi 

sozial eta familiartekoak kontuan hartuta 
 ospitalizazio-aldian jarduera fisikoa sustatuko du errehabilitazio-

zerbitzuarekin koordinatuta, ahal den heinean eragozteko narriadura 
funtzionala 

 
11.  Solairuko erizaintzako langileak gizarte-baliabide gehigarririk behar den 
baloratuko du. Behar izanez gero, dagokion gizarte-baliabideekin jarriko da 
harremanetan.  
 
12. Erreferentziako barne-medikuntzako medikuak ebaluatuko du pazienteak 
baliabide gehigarriak behar dituen ala ez (etxeko ospitalizazioa, kronikoen 
ospitalizazioan zainketa soziosanitarioak, errehabilitazio-zerbitzuak, etab.), eta, 
beharrezkoak baldin badira, bera arduratuko da baliabideok eskatzeaz. 

 
 
4.4. Ospitaleko alta ematean 
 

 
 
13.  Erreferentziako barne-medikuntzako medikua: 

 alta-txostena idatziko du  
 LMAko medikuarekin edo egoitzako medikuarekin harremanetan jarriko 

da, egokitzat jotzen badu, jarraipen-gomendioak emateko, asistentzia-
jarraitutasunari eusteko eta zalantzak argitzeko. 

 etxeko ospitalizaziora bideratzea aktibatuko du zerbitzu hori behar duten 
kasuetan.  



 

 

 

Adineko Pazienteen Arreta Integralerako Plana  42.orrialdea 
  

DEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA 
ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA ALTO DEBA 

 barne-medikuntzako kanpoko kontsultetan hitzordu bat programatuko du, 
behar izanez gero, eskatuta egon daitezkeen beste kontsulta batzuk 
mantendu edo bertan behera uztearen egokitasuna kontuan hartuta. 

 Osasun Aholkua aktibatuko du, beharrezkoa bada, alta eman zaien 
pazienteen jarraipena egiteko asteburuetan edo osasun-zentroen 
orduetatik kanpo. Pazientearen egoeraren arabera, Osasun Aholkuak Lehen 
Mailako Arretako agendetan hitzordua eman, etxez etxeko medikua edo 
erizaina, anbulantzia edo anbulantzian eramateko zerbitzua aktibatu ahal 
izango du. Osasun Aholkuaren telefono-zenbakien bidez aktibatuko dira: 
900203050/ 688809319 

 
14.  Solairuko erizaintzako profesionalak: 

 pazientea baloratuko du  
 jarraipena programatuko du  
 LMAri pazientearen alta jakinaraziko dio, eta martxan jarriko du zainketen 

jarraipena; beharrezkoa bada, zuzeneko hitzordua edo ez-presentziala 
ezarriko du LMAko taldearen (erreferentziako erizaina edo medikua) 
agendan. 

 
15.  LMAko taldea (erreferentziako erizaina edo LMAko medikua) 

 pazientearen altaren jarraipena egingo du pazienteari 24-48 ordura 
telefonoz deituz (edo 72 ordura alta ostiralean eman bazaio) 

 Ospitaleko altaren ondoren inkesta-gidoi hau erabiltzea gomendatzen da: 
 

  
              (Iturria: Kronikotasunaren Arretarako Eredua Debabarreneko ESIan) 
 
16.  LMAko taldeak (erreferentziako erizaina edo LMAko medikua) jarraipeneko 
esku-hartzeak zehaztuko ditu, bere deian pazienteak erakusten dituen 
beharrizanen arabera. 

 Osasun Aholkua abiaraziko du, alta eman zaien pazienteei deitzeko 
asteburuetan edo osasun-zentroen orduetatik kanpo, beharrezkoa izanez 
gero. Pazientearen egoeraren arabera, Osasun Aholkuak Lehen Mailako 
Arretako agendetan hitzordua eman, etxez etxeko medikua edo erizaina, 
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anbulantzia edo anbulantzian eramateko zerbitzua aktibatu ahal izango 
du. Osasun Aholkuaren telefono-zenbakien bidez aktibatuko dira: 
900203050/ 688809319, edo Osabide-APko agendan hitzordua jarriz. 

 
 
Patologia anitzeko pazientearen ibilbidean zehar osasun-profesionalek pazientearen 
gaixotasunek haren bizia arriskuan jartzen dutela ikusten badute, NECPAL testa 
egingo zaio. Emaitza positiboa bada, abian jarriko da ESIko «Zainketa 
Aringarrietako Arreta Integralerako Plana».  
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4.5. Asistentzia-ibilbidearen irudikapena 
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5. ERANSKINA. ARRETAREN PLANIFIKAZIO PARTEKATUA 
(APP) 
 
Arretaren Planifikazio Partekatua (APP) erabakiak hartzeko eta 
harremanetarako prozesu egituratu bat da, zeinak gaixotasunaren bizipena eta esku 
hartzen duten pertsonen arteko zainketari buruz gogoeta egiten eta hura ulertzen 
laguntzen duen, gaixotasunaren ibilbideari aurre egiten ari den pertsonan arreta 
jarrita, haren lehentasunak eta arretatik zer espero duen jakiteko. Helburua da 
egungo testuinguruari eta arretako etorkizuneko erronkei buruzko erabakiak 
(adibidez, pertsonak erabakitzeko gaitasunik ez duen uneetan) dagozkienen 
artean hartzea. 
 
APPk gaitasuna duen pertsona informatuaren erabakiak aurretiaz hartzeko 
prozesua jasotzen du, betiere asistentzia-taldeko profesionalen laguntzaz, 
etorkizuneko balizko egoera klinikoetan jaso nahi duen arretari buruz. Gaixorik 
dagoen pertsonak egoera horietarako lehentasunak adierazten ditu bere kabuz 
erabakirik hartu ezin duenerako. Plangintza honen barruan ordezkari bat izendatu 
daiteke, eta baita tratamenduaren balioak eta lehentasunak jasotzen dituen Aldez 
Aurreko Borondateen Dokumentua egin eta erregistratu ere. Hori guztia 
pazientearen historia klinikoan idatzi beharko da asistentzia-prozesuan esku 
hartzen duten profesionalek kontsulta dezaten. 
 
APP edozein pertsonarentzat izan daiteke onuragarria, baina bereziki 
gomendagarria da gaixotasun kroniko aurreratu bat duten pertsonentzat, 
gaixotasunak zer bilakaera izango duen eta konplikazioak agertuko direla aurreikus 
badaiteke. 
 
APP eguneroko jardunean inplementatzeak ekartzen dituen arazoak alde batera utzi 
gabe, eskaintzen dituen abantailak nabarmendu behar dira: 
 Asistentzia-harremanaren kalitatea sustatzen du. 
 Zainketa eta tratamenduaren helburuak ezartzen laguntzen du. 
 Pertsonen eta senideen parte-hartzea areagotzen du erabakiak hartzeko 

orduan. 
 Nahi ez diren tratamenduen kopurua murrizten du, ospitalizazioak barne, eta 

kostu soziosanitarioak gutxitzen ditu, zainketaren eraginkortasuna eta kalitatea 
arriskuan jarri gabe. 

 Herritarrek sistema sanitarioarekin duten gogobetetasuna handitzen du. 
 Bizitzaren amaieran osasun-arloko erabakiak hartzea sustatzen du, eta, hala, 

heriotza bizitzaren partetzat hartzeak duen garrantziari buruzko kontzientzia 
soziala areagotzen du. 

 Familiaren dolu-prozesua errazten du pazientea hil ondoren. 
 
Profesional sanitarioei topagune egokiak eskaintzea gomendatzen zaie zainketa 
eta tratamenduen plana egiteari buruz hitz egiteko. Kontua ez da, onenean, erabaki 
bat jakinaraztea edo aholkuak ematea, baizik eta gaixorik dagoen pertsonari eta 
haren senideei arreta-planaren diseinuan parte hartzeko laguntza ematea eta 
horretarako gaitzea. 
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Horri dagokionez, Debagoieneko ESIko langileek prestakuntza jaso dute 2018. 
urtean, eta ekintza-protokoloak daude Lehen Mailako Arretako unitateetan. 

 
 

Erabakiak aurretiaz hartzeko plangintzari buruzko elkarrizketa hasteko 
gomendioak 

Ulertzea Zer dakizu zure gaixotasunaren egoerari buruz? 
Informazio-
lehentasunak 

Zer jakin nahiko zenuke zure gaixotasunari buruz? Egoera 
klinikoari buruz? Itxaropen eta pronostikoari buruz? 
Adibidez, paziente batzuei denborari buruz jakitea gustatzen 
zaie, beste batzuei zer espero dezaketen jakitea, beste batzuek 
biak jakin nahi dute. 

Pronostikoa Pronostikoa partekatzea, informazio-lehentasunetara 
egokituta. 

Helburuak Egoerak txarrera egingo balu, zuretzat zer helburu lirateke 
garrantzitsuenak? Zein izango lirateke zure lehentasunak? 

Beldurrak/kezkak Zein dira zure etorkizunari buruzko kezka edo beldur 
nagusiak? 

Funtzioa Zein dira gaitasun funtzional garrantzitsuenak zure eguneroko 
bizitzan? Gaitasun funtzional horietako zein gabe ezingo 
zinateke bizi? 

Konpentsazioa Txarrera eginez gero, zein neurri terapeutiko onartuko 
zenituzke, eta zein ez? Zein saihestu nahiko zenuke? 

Familia Zenbat daki familiak zure lehentasun eta nahiei buruz? 
(proposatu senideren bat edo zaintzailea ekar dezala hurrengo 
bisitan, gai hauek elkarrekin eztabaidatzeko) 
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6. ERANSKINA. OSASUN-ESKOLA 
Osakidetzaren webguneko Osasun Eskola atala informazioa eta prestakuntza 
eskaintzen dituen zerbitzu bat da, herritarrek osasunaren eta gaixotasunaren 
inguruan jokabide aktiboa izan dezaten. Atalak informazioa eta prestakuntza 
eskaintzen du, eta gaixotasunak kudeatzeko ezagutzak eta trebetasunak lortu, eta 
pazienteen zaintzaileen eta, oro har, herritarren bizi-kalitatea hobetzeko ezagutzak 
eskuratzen laguntzen du.  
«Informatu zure gaixotasunari buruz» atalean, erabiltzaileek gure populazioan 
prebalentzia handiena duten osasun-arazoei buruzko informazioa aurki dezakete, 
gaixotasun kronikoak, tratamenduei buruzko hezkuntza-materiala eta 
zaintzaileentzako gida, besteak beste.  
Edukiak testu bidez edo modu interaktiboan aurkezten dira, deskarga daitezkeen 
dokumentuen eta bideoen bidez, hurrenez hurren.  
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/eu/ 

 

7. ERANSKINA. OSASUN-KARPETA  
Osasun Karpeta herritar bakoitzaren osasunari buruzko informazioa kudeatu 
eta artxibatzeko tresna bat da. Plataformaren helburua da herritarrei sarbide 
zuzena eskaintzea da honako zerbitzu hauetara: historia klinikoa, analitika, 
emaitzak, online harremana medikuarekin, hitzorduak ikustea, etab.   
 
Osasun Karpetak zenbait funtzionaltasun ditu. Erabiltzaileek honako hauek egin 
ditzakete:  
 • Txostenak kontsultatu eta deskargatu: ospitale-altak, txosten kirurgikoak, 
analisietakoak, erradiologiakoak eta anatomia patologikokoak, baita Lehen Mailako 
Arretako zure medikuarenak ere (aurretik eskatuta). 
 • Ebakuntza kirurgikorako itxarote-zerrenda kontsultatu. 
 • Norberaren farmakologia-historia ikusi: preskripzioak eta tratamendu 
aktiboaren orria; baita norberaren txertaketa-historia eta proba medikoetako 
erradiazioarekiko esposizioa ere. 
 • Hurrengo hitzorduak eskatu eta gogorarazi. 
 • Osasunari buruzko egunerokoa sortu. Medikuak edo erizainek ikusi ahal 
izango dute. 
 • Lehen mailako arretako sendagilearekin, erizainarekin, emaginarekin edo 
ospitaleko espezialistarekin zer hitzordu dituen kontsultatu. 
 • Ohiko patologia edo arazoei buruzko informazioa eskuratu, eta esteka 
interesgarrietarako sarbidea. 
 • Gomendio pertsonalizatuak dituzten ohitura osasungarriei buruzko 
galdetegiak bete (dieta, jarduera fisikoa...). 
 • Osakidetzatik kanpoko zure txostenak sartu, PDF formatuan, «Txostenak 
kargatu» atalaren bidez. 
 • Zure historia klinikoan idatzi behar dela iruditzen zaizun informazioa 
idatzi, «Nire egunerokoa» atalean. Zure sendagileak ikusi ahalko du, kontsultara 
zoazenean. 
 • Zure familiako medikuari edo espezialistei zalantzak edo mezuak bidali, 
«Nire medikuarentzako zalantzak» atalaren bidez, medikuaren edo espezialisten 
onarpena jaso ostean. • Zure sendagileak ere informazioa bidal diezazuke, 
«Pazientearentzako mezuak» atalaren bidez. 
 • Seme-alaba adingabeen historia klinikoa ikusi. 
 • Beste pertsona batzuen historia klinikoa ikusi, haien baimenarekin. 
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 • Euskararen eta gaztelaniaren artean aukeratu. 
 • Datu pertsonalak aldatu edo eguneratu: telefonoa, helbide elektronikoa... 
 • Autojarraipenerako programetan izena eman dezakezu, osasunaren 
parametro batzuk kontrolatzeko, hala nola arteria-tentsioa, pisua, eta tabakoaren 
eta alkoholaren kontsumoa. Gero, zure osasun-profesionalak baliozkotu beharko 
ditu parametro horiek. 
 •https://micarpetasalud.osakidetza.eus/b65CarpetaSaludWar/login/inicio?l
ocale=eu 
 

8. ERANSKINA. OSAKIDETZAREN ATARI MUGIKORRA  
Osakidetzako Atari Mugikorraren bidez erabiltzailea honako hauetara sar daiteke: 

1. Aurretiko Zita: zure familia-medikurekin, pediatrarekin edo erizainarekin 
hitzordu bat eskatu, kontsultatu edo bertan behera uzteko aukera ematen du 
Aurretiko Zita zerbitzuak. Hitzordua eduki nahi duzun profesional sanitarioa 
libre noiz dagoen kontsulta dezakezu egutegian, eta hitzordua posta 
elektronikoz gogorarazteko eska dezakezu. Hitzordua eskatzeko OTIko 
(osasun-txartel indibiduala) datu pertsonalak erabiliko dira.  

2. Nire Osasun Karpeta: zerbitzu honi esker, Osasun Karpetan kargatu den 
osasunari buruzko informazio pertsonala (txostenak, medikazioa, hurrengo 
hitzorduak) kontsultatu eta osasunerako interesgarriak diren edukiak ikusi 
ahalko dituzu.  

3. Osasun Aholkua: Osasun Aholkuak osasun-aholkuak ematen ditu, pazienteak 
deskribatzen dituen sintomen arabera, Osakidetzako jarduera sanitarioen 
protokoloetan oinarrituta. 

4. Inkestak: Aholku pertsonalizatuak eskaintzen dira, erabiltzaileak osasun-
inkestaren bidez ematen duen informazioan oinarrituta. Erabiltzaileak 
emandako informazioa denez, gomendio hauek lagungarriak besterik ez dira, 
eta, beraz, ez dute inolaz ere profesional sanitario kualifikatuaren diagnostiko 
medikoa ordezkatzen.  

5. Osasun Eskola: Zerbitzu honek informazioa eta prestakuntza eskaintzen du, 
osasunaren eta gaixotasunaren inguruan jokabide arduratsua eta aktiboa 
lortzeko. 

6. Nola lagundu ospitalez kanpoko bihotz-geldialdietan (OKBG): Funtzio 
honek informazio erabilgarria du, eta erantzun-gaitasunak areagotzeko 
aukera ematen du parean bihotz-geldialdi bat egokituz gero nola jokatu 
jakiteko, eta, horrela, lagundu, eta pertsonak bizirik irauteko posibilitateak 
ere areagotuko dira, emergentzia-zerbitzuak datozen bitartean. Instalatutako 
desfibriladoreak non dauden esan, eta erabili eta maneiatzeko aholkuak 
ematen ditu. Halaber, aplikazio honen bidez, informazioa jaso daiteke 
geldialdi kardiorrespiratorioa ezagutu eta detektatzeko, eta zuzenean 
harremanetan jar daiteke 112 larrialdi-telefonoarekin.  Aplikazioa euskaraz, 
gaztelaniaz eta ingelesez eskura daiteke. Laburbilduz, gure inguruan bihotz-
biriketako geldialdia detektatzen laguntzen du, biziraupen-katea abiarazteko 
aholkuak ematen ditu, lekukoek BBB egitea errazten du, gertuen dagoen 
KDAren (desfibriladorea) kokapena eta erabiltzeko modua adierazten du, eta 
erantzuna arintzen du bizi-euskarri aurreratuaren erantzuna abiarazita. 

7. Beste app batzuetarako sarbidea: Osakidetzak garatutako aplikazio 
berrietarako sarbide zuzena; adibidez, «Nire Tratamendua» aplikaziora. 
Aplikazio hau Tratamendu Orriaren eta pastilla-kaxa fisikoen osagarria da, 
baina ez ditu inolaz ere ordezkatzen, eta Osakidetzak egindako preskripzioak 
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bakarrik jasotzen ditu. «Nire Tratamendua» aktibatzeko, gakoak eta pasahitza 
eskatu behar dira osasun-zentroan. Izapide soil hori berehala bideratzen da, 
eta tratamenduaren informazio pertsonal eta zehatz guztia izango duzu 
eskura. Aplikazioa paziente bakoitzaren historia klinikoarekin lotuta dago. 

 

9. ERANSKINA. PAP IRIZPIDEKO PAZIENTEAK DEBAGOIENEKO 
ESI-AN, ETA 2017KO OSPITALIZAZIOAK BM-KO ZERBITZUAN 

ACT SCALE PAZIENTEAK DEBAGOIENEKO ESI-AN 
 Egoitzetan ez 

daudenak 
Egoitzetan 
daudenak 

GUZTIRA 

 Guztira PAP Guztira PAP Guztira PAP 
ARRASATE 28.216 285 (% 1) 205 21 (% 10) 28.421 306 

(% 1) 
15 FM X: 18,6 PAP/KUPOA 

1 RM 11 PAP (% 9,8) 
BERGARA 20.256 199 (% 1) 136 8 (% 6) 20.392 207 

(% 1) 
12 FM X: 16,5 PAP/KUPOA 

1 RM 6 PAP (% 5,7) 
OÑATI 12.394 113 

(% 0.9) 
77 9 

(% 11.5) 
12.471 122 

(% 1) 
7 FM X: 15,8 PAP/KUPOA 
1 RM 11 PAP (% 12,8) 

LEINTZ BAILARA 11.697 106 
(% 0,9) 

86 12 (% 14) 11.783 118 
(% 1) 

7 FM X: 15,1 PAP/KUPOA 
1 RM 4 PAP (% 11,4) 

 
DEBAGOIENEKO 
ESI-A 

72.563 703 (% 1) 504 50 
(% 9.9) 

73.067 753 
(% 1) 

41 FM X: 17,1 PAP/KUPOA 
3 RM X: 10,5 PAP/KUPOA 

 
BM-AN 2017AN OSPITALERATUTAKO PAZIENTEAK 

 ARRASATE BERGARA OÑATI LEINTZ 
BAILARA 

GUZTIRA 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
Pazienteak, 
guztira 

306 % 40,6 207 % 27,5 122 % 16,2 118 % 15,7 753 % 100 

BMko ospitalizazio kop. 
0 230 % 75,2 163 % 78,7 93 % 76,2 82 % 69,5 568 % 75,4 
1 57 % 18,6 30 % 14,5 19 % 15,6 24 % 20,3 130 % 17,3 
2 10 % 3,3 7 % 3,4 6 % 4,9 6 % 5,1 29 % 3,9 
3 7 % 2,3 4 % 1,9 2 % 1,6 3 % 2,5 16 % 2,1 

>3 2 % 0,7 3 % 1,4 2 % 1,6 3 % 2,5 10 % 1,3 
PA 283 paziente ospitaleratu ziren barne-medikuntzan 2017an 

 

 

A la semana reingresa 3,2%

A los 30 días reingresa 14,5%

A los 90 días reingresa 26,2%

Al año ingresa 53,9%
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10. ERANSKINA. EBALUAZIO-ADIERAZLEAK: 
 

Adierazlearen izena Kalkulua Mota Oharrak 
AAPa egina duten 70 urtetik 
gorako pazienteen portzentajea 

AAPa duten 70 urtetik gorako 
pertsonen kop./ ESIan dauden 70 
urtetik gorako pertsonen kop. 

Prozesua  

Barthel egina duten patologia 
anitzeko pazienteen portzentajea 
(PAP). Gutxienez behin azken 
urtean 

Barthel egina duten PAP kop azken 
urtean*100/PAP kop. 

Prozesua  

Zaintzaile nagusia (ZN) duten edo 
ez erregistratuta daukaten PAPen 
portzentajea 

Zaintzaile nagusia (ZN) duten edo 
ez erregistratuta daukaten PAPen 
kop *100/PAP kop. 

Prozesua OSANAIAko ZNaren inprimakian 
erregistratuta. 

ZNa duten PAPen portzentajea ZNa daukaten PAPen kop *100/ZNa 
duten edo ez erregistratuta 
daukaten PAPen kop 

Prozesua OSANAIAko ZNaren inprimakian 
erregistratuta. 

OSANAIAn eskatutako eremuen 
erregistroen balorazio integrala 
duten PAPen portzentajea 

OSANAIAn eskatutako eremuen 
erregistroen balorazio integrala 
duten PAPen kop.*100/PAP kop. 

Prozesua 1. Osasunaren sustapena: Egungo 
tratamendu farmakologikoa eta toxikoen 
kontsumoa  
2. Nutrizioa: Ohiko dieta-mota. Dieta 
egokia. Dieta behar bezala betetzen du? 
Nutrizio-egoera. Larruazalaren 
hidratazioa eta mukosak  
3. Iraizketa/Trukaketa: Gernu-sintomak  
4. Jarduera/Atsedena: Higienerako, 
jateko, iraizteko, mugitzeko autonomia  
5. Pertzepzioa/Kognizioa: Ikusmena. 
Entzumena. Hitz egiteko ahalmena  
7. Rolak/Harremanak: bizikidetza  
11. Segurtasuna/Babesa: Erortzeko 
arriskuaren balorazioa. Arrisku-
faktoreak  
12. Erosotasuna: Prozesu mingarria 

LMATeko erizainekin (Lehen 
Mailako Arreta Taldea) 
harremana izan duten PAPen 
portzentajea (zuzenekoa, etxean, 
telefonoz) 

Zenbakitzailea: LMATarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop. (zuzenekoa, etxean, telefonoz) 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

PAPek LMATarekin izandako 
harreman guztien kop. 
(zuzenekoa, etxean, telefonoz), 
LMATak jarraipena eginda. 

Zenbakitzailea: PAPek LMATarekin 
izandako harreman guztien kop. 
(zuzenekoa, etxean, telefonoz) 
Izendatzailea: LMATarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop. (zuzenekoa, etxean, telefonoz) 

Prozesua  

LMATak gutxienez behin etxean 
bisitatutako PAPen portzentajea 

Zenbakitzailea: LMATak gutxienez 
behin etxean bisitatutako PAPen 
kop. 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Etxeko jarraipena duten PAPek 
etxean jasotako LMATaren bisita-
kopurua. 

Zenbakitzailea: LMATak PAPei 
egindako etxez etxeko bisiten kop.  
Izendatzailea: LMATak inoiz etxean 
bisitatutako PAPen kop 

Prozesua  

LMATarekin telefonoz 
harremanen bat izan duten 
PAPen portzentajea. 

Zenbakitzailea: LMATaren telefono-
deiren bat jaso duten PAPen kop.  
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Telefono bidezko jarraipena 
duten PAPek jasotako LMATaren 
dei-kopurua. 

Zenbakitzailea: LMATak PAPei 
egindako telefono-deien kopurua. 
Izendatzailea: LMATaren telefono-
deiren bat jaso duten PAPen kop. 

Prozesua  

LMAko medikuarekin (LMAM) 
harremanen bat duen PAPen 
portzentajea (zuzenekoa, etxean, 
telefonoz) 

Zenbakitzailea: LMAMarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop. (zuzenekoa, etxean, telefonoz) 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  



 

 

 

Adineko Pazienteen Arreta Integralerako Plana  51.orrialdea 
  

DEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA 
ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA ALTO DEBA 

PAPek LMAMarekin izandako 
harreman guztien kop. 
(zuzenekoa, etxean, telefonoz), 
LMAMak jarraipena eginda. 

Zenbakitzailea: PAPek LMAMarekin 
izandako harreman guztien kop. 
(zuzenekoa, etxean, telefonoz). 
Izendatzailea: LMAMarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop. (zuzenekoa, etxean, telefonoz) 

Prozesua  

LMAMak gutxienez behin etxean 
bisitatutako PAPen portzentajea 

Zenbakitzailea: LMAMak gutxienez 
behin etxean bisitatutako PAPen 
kop. 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Etxeko jarraipena duten PAPek 
etxean jasotako LMAMaren bisita-
kopurua. 

Zenbakitzailea: LMAMak PAPei 
egindako etxez etxeko bisita-kop.  
Zenbakitzailea: LMAMak gutxienez 
behin etxean bisitatutako PAPen 
kop. 

Prozesua  

LMAMarekin telefonoz 
harremanen bat izan duen PAPen 
portzentajea. 

Zenbakitzailea: LMAMaren 
telefono-deiren bat jaso duen 
PAPen kop. 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Telefono bidezko jarraipena 
duten PAPek jasotako LMAMaren 
dei-kopurua. 

Zenbakitzailea: LMAMak PAPei 
egindako telefono-deien kopurua. 
Izendatzailea: LMAMaren telefono-
deiren bat jaso duen PAPen kop. 

Prozesua  

Kontsulta EZ presentzialen (KEP) 
bat egin duen PAPen 
portzentajea. 

Zenbakitzailea: gutxienez KEP bat 
izan duten PAPen kop. 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua Kontuan hartu beharreko 
espezialitateak: BM, kardiologia, 
pneumologia, endokrinologia 

KEPen bat duten PAPen kontsulta 
EZ presentzialen kopurua 

Zenbakitzailea: PAPen KEP kop. 
Izendatzailea: gutxienez KEP bat 
izan duten PAPen kop. 

Prozesua Kontuan hartu beharreko 
espezialitateak: BM, kardiologia, 
pneumologia, endokrinologia 

Osarean-en bidez hitzorduak 
dituzten PAPen portzentajea 

Zenbakitzailea: gutxienez Osarean-
en bidez hitzordu bat izan duten 
PAPen kop. 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Osarean-en bidez hitzorduren bat 
izan duten PAPen Osarean-eko 
hitzordu-kopurua 

Zenbakitzailea: PAPen Osarean-eko 
hitzordu kop. 
Izendatzailea: gutxienez Osarean-
en bidez hitzordu bat izan duten 
PAPen kop. 

Prozesua  

Barne-medikuntzako (BM) 
espezialistaren batekin 
kontsultaren bat izan duten 
PAPen portzentajea 

Zenbakitzailea: BMarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua  

Hitzorduren bat izan duten 
PAPek BMko espezialistarekin 
izandako hitzordu-kopurua. 

Zenbakitzailea: PAPen BMko 
hitzordu kop. 
Izendatzailea: BMarekin 
kontsultaren bat izan duten PAPen 
kop 

Prozesua  

Espezialistaren batekin 
kontsultaren bat izan duen PAPen 
portzentajea (BMa kontuan hartu 
gabe) 

Zenbakitzailea: espezialistarekin 
kontsultaren bat izan duen PAP kop 
(BMa kontuan hartu gabe) 
Izendatzailea: PAP kop. 

Prozesua Honako espezialitate hauek hartu dira 
kontuan: kardiologia, pneumologia eta 
endokrinologia. 

Hitzorduren bat izan duten 
PAPek espezialistarekin izandako 
hitzordu-kopurua (BMa kontuan 
hartu gabe). 

Zenbakitzailea: espezialistarekin 
kontsulta kop (BMa kontuan hartu 
gabe)  
Izendatzailea: espezialistarekin 
kontsultaren bat izan duen PAP kop 
(BMa kontuan hartu gabe) 

Prozesua Honako espezialitate hauek hartu dira 
kontuan: kardiologia, pneumologia eta 
endokrinologia. 

OSPITALIZAZIOREN bat izan 
duten PAPen kop.  

Ospitalizazioren bat izan duten 
PAPen kop./PAP kop. guztira *100 

Emaitza Honako espezialitate hauek hartu dira 
kontuan: BMa, kardiologia, pneumologia, 
endokrinologia, pneumologia eta 
digestiboa. 

PAPen OSPITALIZAZIOEN 
maiztasun-tasa 

PAPen ospitalizazio-
kop./Ospitalizazioren bat izan 
duten PAPen kop.*100 

Emaitza Honako espezialitate hauek hartu dira 
kontuan: BMa, kardiologia, pneumologia, 
endokrinologia, pneumologia eta 
digestiboa. 



 

 

 

Adineko Pazienteen Arreta Integralerako Plana  52.orrialdea 
  

DEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA 
ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA ALTO DEBA 

PAPen PROGRAMATUTAKO 
OSPITALIZAZIOEN tasa 

PAPen programatutako 
ospitalizazio-kop./PAPen 
ospitalizazio-kop., guztira*100 

Emaitza Honako espezialitate hauek hartu dira 
kontuan: BMa, kardiologia, pneumologia, 
endokrinologia, pneumologia eta 
digestiboa. 

ETXEKO OSPITALIZAZIOREN bat 
(EO) izan duten PAPen kop. 

Etxeko Ospitalizazioren bat izan 
duten PAPen kop./PAP kop. guztira 
*100 

Emaitza  

PAPen etxeko ospitalizazio-tasa PAPen etxeko ospitalizazio-
kopurua/Etxeko ospitalizazioren 
bat izan duten PAPen kop. *100 

Emaitza  

Larrialdietatik bideratutako 
PAPen etxeko ospitalizazioak (%) 

PAPen etxeko ospitalizazio-kop. 
larrialdietatik/PAPen etxeko 
ospitalizazio-kop. guztira  

Prozesua  

LMAtik bideratutako PAPen 
etxeko ospitalizazioak (%) 

PAPen etxeko ospitalizazio-kop. 
LMAtik/PAPen etxeko 
ospitalizazio-kop. guztira 

Prozesua  

LARRIALDIETAN arreta jaso 
duten PAPen kop.  

Larrialdietara bisitaren bat egin 
duten PAPen kop./PAP kop. guztira 
*100 

Emaitza  

PAPen LARRIALDIETAKO arreten 
maiztasun-tasa 

PAPek larrialdietara egindako 
bisita-kopurua/Larrialdietara 
bisitaren bat egin duten PAPen kop 
*100 

Emaitza  

Erorikoak izan dituzten 
ospitaleratutako PAPak (%) 

Erorikoak izan dituzten 
ospitaleratutako PAPen 
kop./Ospitaleratutako PAPen kop 
*100 

Emaitza  

BERRIZ OSPITALERATUTAKOEN 
tasa (7 egun baino lehen) 

Berriz ospitaleratutako PAPen kop. 
(7 egun baino lehen)/PAPen 
ospitalizazio-kopurua, guztira *100 

Emaitza Gertakari beragatik eta espezialitate 
beretik berriz ospitaleratua 

Ibilbidean dauden PAP 
emakumeak (%) 

Programan dauden PAP 
emakumeen kop./PAP kop. guztira 
*100 

Emaitza  

 
11. ERANSKINA. OSANAIA. PAZIENTEAREN BALORAZIOA  
 
Osabide Globaleko (OG) INPRIMAKIA: 
 

AAP. Balorazio funtzionala eta adineko pazientearen tipologia 
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Inprimakia bete ostean, sailkapen hau lortuko da: 
- ADINEKO PERTSONA OSASUNTSUA 
- GAIXOTASUN KRONIKOREN BAT DUEN ADINEKO PERTSONA, MUGA 
FUNTZIONALIK GABEA 
- ADINEKO PERTSONA HAUSKORRA 
- MENDEKOTASUNA DUEN ADINEKO PERTSONA 
- BIZITZAREN AMAIERAN DAGOEN ADINEKO PERTSONA 
 
Kasu horietan guztietan, Lehen Mailako Arretako erizainak pazientearen balorazio 
integrala egingo du, honako eremu hauek kontuan hartuta: 
 
ADINEKO PERTSONA OSASUNTSUA bada: Balorazio integrala egiterakoan eremu 
hauek baloratzea gomendatzen da: 
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1. Osasuna sustatzea 
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2. Nutrizioa 
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3. Iraizketa eta trukaketa 
 

 

 
4. Jarduera/atsedena (funtzionaltasuna) 
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5. Pertzepzioa/Kognizioa (mentala)  
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7. Rolak/Harremanak(soziofamiliarra) 
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11. Segurtasuna eta babesa  
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12. Erosotasuna 
 

 
 
 
Horrez gain, ADINEKO PERTSONA OSASUNTSUA bada, plan honetako 
baldintzatzailea gehituko da:  

 

 Eta zaintza-plan hau izango da emaitza: 

 
 

GAIXOTASUN KRONIKOREN BAT DUEN ADINEKO PERTSONA BAINA MUGA 
FUNTZIONALIK GABEA bada 
gomendatutako eremuak baloratuko dira eta, gainera, planaren baldintzatzailea 
patologiaren arabera lotuko da: 
 

 

 
 

 
PERTSONA HAUSKORRA bada: gomendatutako eremuak baloratuko dira 
 
MENDEKOTASUN EGOERAN DAGOEN ADINEKOA bada: gomendatutako eremuak 
baloratuko dira, eremu hauek azpimarratuta: 1, 4 eta 7, egoera soziala eta 
familiartekoa baloratzeko. 
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PATOLOGIA ANITZEKO PAZIENTEEN BALORAZIOA  
  

Gomendatutako eremuak baloratuko dira, eremu hauek azpimarratuta: 
- 1, 4 eta 7, egoera soziala eta familiartekoa baloratzeko. 
- 5, narriadura kognitiboa dagoelako susmoa egonez gero 
- Braden eskala egingo da 
 
Gainera, plan honen baldintzatzailea lotuko da:  
 

 
 

 
 

Gogoratu beti adierazleak ebaluatzeaz: 
 

 
 
Adierazleek erakutsiko digute pazienteak aplikatutako zainketei esker zer bilakaera 
izan duen. 
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 laguntza-botoia sakatuta, gaixotasun kronikoaren bilakaera-irizpideak 
deskribatuko dizkigu 

 
 
 
Kasu guztietan: 
 
erizainaren balorazioan oinarrituta egingo da Zainketa Plan pertsonalizatua. 
Plan horrek finkatuko ditu pazientearekin batera aztertu behar diren arazoak, eta 
zein esku-hartze eta jardueren bidez landuko diren lortu beharreko helburuak. 
 
 
Arreta Plan Indibidualizatua Lehen Mailako Arretako Taldearen eta pazientearen 
artean ezarriko da, eta berrikusi eta eguneratu egingo da aldaketa garrantzitsuak 
egonez gero. 
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JARRAIPEN PROGRAMATUA 
 

 
 
Hauxe izango litzateke galdetegia: 
 

 

 
OSANAIA tresnari esker, Erizaintzako prozesua erregistra daiteke, eta, beraz, tresna 
honek pertsonaren balorazio dimentsioaniztunaren erregistroa ziurtatuko du, 
plataforma informatizatuan jarrita dauden eremuen araberako balorazio-
inprimakien bidez. 
 
Oro har, kasu bakoitzean erizainak egiten badu ere lehentasunezkotzat hartzen 
diren eremuetan ardaztutako balorazioa, paziente bakoitzaren aurrean eta 
erizaintza-prozesua aplikatzerakoan arrazoibide kritikoaren bidez, gutxieneko 
balorazio ardaztuak zein balorazio-inprimakitan egon beharko litzatekeen 
deskribatuko dugu ondoren, arreta eskaintzen zaien pertsonek duten 
komorbilitatea kontuan hartuta. 
 

 

 

Balorazio-eremu gomendatuak: 1. eremua/osasuna sustatzea; 2. eremua/nutrizioa 
 

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO MENSUAL

objeto de la pregunta síntomas rtas para actuar actuación

1 ¿Cómo se encuentra?

2 ¿Ha dado algún paseo fuera de casa? sí

3 ¿Sigue la dieta como le indicaron? no consejo

4 ¿Toma la medicación como le indicaron ? no

5 ¿Le sienta algo mal? sí

6 ¿Qué síntomas tiene? recoger

7 ¿Ha tenido que realizar algún cambio? ¿ha dejado algo? sí

8 Además de la medicación, ¿toma alguna otra sustancia de herboristería? sí consejo

9 ¿Ha tenido vómitos o diarrea? sí

10 ¿Ha tenido fiebre? sí

11 ¿Ha disminuido de forma importante la orina? sí

12 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

13 ¿Ha necesitado poner más almohadas para dormir? sí

14 ¿Se despierta bruscamente con fatiga? sí

15 ¿Tiene los dos tobillos hinchados? sí

16 ¿Se levanta más veces a orinar durante la noche? sí

17 ¿Ha notado que orina menos? sí

18 ¿Ha aumentado de peso? ¿En cuánto tiempo? sí, poco

19 ¿Ha tenido dolor en el pecho? sí

20 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

21 ¿Tiene más tos de la habitual? sí

22 ¿Tiene más flemas de lo habitual? sí

23 ¿Han cambiado a color amarillento,verdoso o con sangre? sí

24 ¿Ha tenido fiebre? sí

25 ¿Tiene más sed de lo habitual? sí

27 ¿Ha tenido mareos, debilidad, visión borrosa, sudoración o pérdida de conocimiento? sí

despedida 28 ¿Tiene alguna duda o algo que quiera comentar? sí variable

situación general

explorar medicación

explorar DM

sólo si IRC

consulta médica (telefónica 

o presencial)

consulta médica( telefónica 

o presencial)

consulta médica presencial

consulta médica presencial

consulta médica 

explorar ICC

explorar EPOC

no

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO MENSUAL

objeto de la pregunta síntomas rtas para actuar actuación

1 ¿Cómo se encuentra?

2 ¿Ha dado algún paseo fuera de casa? sí

3 ¿Sigue la dieta como le indicaron? no consejo

4 ¿Toma la medicación como le indicaron ? no

5 ¿Le sienta algo mal? sí

6 ¿Qué síntomas tiene? recoger

7 ¿Ha tenido que realizar algún cambio? ¿ha dejado algo? sí

8 Además de la medicación, ¿toma alguna otra sustancia de herboristería? sí consejo

9 ¿Ha tenido vómitos o diarrea? sí

10 ¿Ha tenido fiebre? sí

11 ¿Ha disminuido de forma importante la orina? sí

12 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

13 ¿Ha necesitado poner más almohadas para dormir? sí

14 ¿Se despierta bruscamente con fatiga? sí

15 ¿Tiene los dos tobillos hinchados? sí

16 ¿Se levanta más veces a orinar durante la noche? sí

17 ¿Ha notado que orina menos? sí

18 ¿Ha aumentado de peso? ¿En cuánto tiempo? sí, poco

19 ¿Ha tenido dolor en el pecho? sí

20 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

21 ¿Tiene más tos de la habitual? sí

22 ¿Tiene más flemas de lo habitual? sí

23 ¿Han cambiado a color amarillento,verdoso o con sangre? sí

24 ¿Ha tenido fiebre? sí

25 ¿Tiene más sed de lo habitual? sí

27 ¿Ha tenido mareos, debilidad, visión borrosa, sudoración o pérdida de conocimiento? sí

despedida 28 ¿Tiene alguna duda o algo que quiera comentar? sí variable

situación general

explorar medicación

explorar DM

sólo si IRC

consulta médica (telefónica 

o presencial)

consulta médica( telefónica 

o presencial)

consulta médica presencial

consulta médica presencial

consulta médica 

explorar ICC

explorar EPOC

no

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO MENSUAL

objeto de la pregunta síntomas rtas para actuar actuación

1 ¿Cómo se encuentra?

2 ¿Ha dado algún paseo fuera de casa? sí

3 ¿Sigue la dieta como le indicaron? no consejo

4 ¿Toma la medicación como le indicaron ? no

5 ¿Le sienta algo mal? sí

6 ¿Qué síntomas tiene? recoger

7 ¿Ha tenido que realizar algún cambio? ¿ha dejado algo? sí

8 Además de la medicación, ¿toma alguna otra sustancia de herboristería? sí consejo

9 ¿Ha tenido vómitos o diarrea? sí

10 ¿Ha tenido fiebre? sí

11 ¿Ha disminuido de forma importante la orina? sí

12 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

13 ¿Ha necesitado poner más almohadas para dormir? sí

14 ¿Se despierta bruscamente con fatiga? sí

15 ¿Tiene los dos tobillos hinchados? sí

16 ¿Se levanta más veces a orinar durante la noche? sí

17 ¿Ha notado que orina menos? sí

18 ¿Ha aumentado de peso? ¿En cuánto tiempo? sí, poco

19 ¿Ha tenido dolor en el pecho? sí

20 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

21 ¿Tiene más tos de la habitual? sí

22 ¿Tiene más flemas de lo habitual? sí

23 ¿Han cambiado a color amarillento,verdoso o con sangre? sí

24 ¿Ha tenido fiebre? sí

25 ¿Tiene más sed de lo habitual? sí

27 ¿Ha tenido mareos, debilidad, visión borrosa, sudoración o pérdida de conocimiento? sí

despedida 28 ¿Tiene alguna duda o algo que quiera comentar? sí variable

situación general

explorar medicación

explorar DM

sólo si IRC

consulta médica (telefónica 

o presencial)

consulta médica( telefónica 

o presencial)

consulta médica presencial

consulta médica presencial

consulta médica 

explorar ICC

explorar EPOC

no
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Balorazio-eremu gomendatuak:  
1. eremua/osasunaren sustapena; 2. eremua/nutrizioa; 3. eremua/iraizketa eta 
trukaketa; 4. eremua/ jarduera/atsedena; 11. eremua/segurtasuna/babesa; 12. 
eremua/erosotasuna 
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CUESTIONARIO SEGUIMIENTO MENSUAL

objeto de la pregunta síntomas rtas para actuar actuación

1 ¿Cómo se encuentra?

2 ¿Ha dado algún paseo fuera de casa? sí

3 ¿Sigue la dieta como le indicaron? no consejo

4 ¿Toma la medicación como le indicaron ? no

5 ¿Le sienta algo mal? sí

6 ¿Qué síntomas tiene? recoger

7 ¿Ha tenido que realizar algún cambio? ¿ha dejado algo? sí

8 Además de la medicación, ¿toma alguna otra sustancia de herboristería? sí consejo

9 ¿Ha tenido vómitos o diarrea? sí

10 ¿Ha tenido fiebre? sí

11 ¿Ha disminuido de forma importante la orina? sí

12 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

13 ¿Ha necesitado poner más almohadas para dormir? sí

14 ¿Se despierta bruscamente con fatiga? sí

15 ¿Tiene los dos tobillos hinchados? sí

16 ¿Se levanta más veces a orinar durante la noche? sí

17 ¿Ha notado que orina menos? sí

18 ¿Ha aumentado de peso? ¿En cuánto tiempo? sí, poco

19 ¿Ha tenido dolor en el pecho? sí

20 ¿Le cuesta coger aire más de lo habitual? sí

21 ¿Tiene más tos de la habitual? sí

22 ¿Tiene más flemas de lo habitual? sí

23 ¿Han cambiado a color amarillento,verdoso o con sangre? sí

24 ¿Ha tenido fiebre? sí

25 ¿Tiene más sed de lo habitual? sí

27 ¿Ha tenido mareos, debilidad, visión borrosa, sudoración o pérdida de conocimiento? sí

despedida 28 ¿Tiene alguna duda o algo que quiera comentar? sí variable

situación general

explorar medicación

explorar DM

sólo si IRC

consulta médica (telefónica 

o presencial)

consulta médica( telefónica 

o presencial)

consulta médica presencial

consulta médica presencial

consulta médica 

explorar ICC

explorar EPOC

no
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12. ERANSKINA. PAZIENTEENTZAKO FITXAK (KRONIK ON) 
 
12.1 PATOLOGIA ANITZEKO PAZIENTEA 
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12.2 BIHOTZ-GUTXIEGITASUNA 
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12.3 BGBK 
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12.4 DIABETES MELLITUSA 
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13. ERANSKINA. ESI-KO BALIABIDEETAKO TELEFONOEN 
ZERRENDA:  
 
 

Zerbitzua Profesionala Telefono-zenbakia 

Barne-medikuntza 
Barne-
medikuntzako 
erreferentziako 
medikua 

Arrasate: Gurutz Orbe  

Bergara: Alberto Montero 682060573 

Oñati: Concepción Fernández 682060571 

Leintz Bailara: Pedro A. Cuadros 682060574 

Etxeko 
ospitalizazioa 

Julio César Sandoval 835815/628324705 

ETXEKO 
OSPITALIZAZIOKO 
LARRIALDIAK 

 943035300/835704 

Osarean/Osasun 
Aholkua 

 900203050/688809319 

Zainketa  
aringarriak 

Ospitalea: Iñaki Peña 682060572 

Etxeko Ospitalizazioa: Jesús 
Millas/Julio Sandoval 

688809326/ 667158344 

Komunitatearen 
parte-hartzea 

Joserra Bardeci 835872 
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Medikuntza Komunitarioko Espainiako Elkartea (semFYC). 2011 
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Euskal osasun zerbitzua eta Kronikgune, 2018ko azaroa. 
3. Act@SCALE, Pazientearen eta zaintzailearen ahalduntzea. Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzua eta Kronikgune, 2018ko azaroa. 
4. Adinekoen arretarako plana (AAP). Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua, 2015eko 
azaroa. 
5. Cronicidad Avanzada. SECPAL monografiak. Madril 2018 
6. Osasuna ikuspegi komunitario batetik lantzeko gida metodologikoa. Osasun Saila, 
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15. ERANSKINA. LANTALDEKO KIDEAK 
 
KIZKITZA ALUSTIZA URTEAGA- Oñatiko LMATeko Erizaintzako koordinatzailea   
IZASKUN ARRIARAN MENDIALDUA- Ospitalizazioko 3. solairuko erizaina  
CONSUELO BARBERENA- Debagoieneko ESIko OSANAIAKO erizain arduraduna 
JOSERRA BARDECI- Bergarako LMAUko erizaina. ESIko Medikuntza Komunitarioko 
arduraduna 
ANA BUSTINDUY BASCARAN – Debagoieneko ESIko zuzendari medikoa 
MARIA TERESA CONDE GONZALEZ- LMAko medikua, Leintz Bailarako LMATeko 
LMAUko burua  
MAGDALENA CUESTA ORTIZ- Oñatiko LMATeko erizaina 
LUISA MARIA DIEZ AZURMENDI – Debagoieneko ESIko zuzendari kudeatzailea 
MIREN ECENARRO ORTIZ DE ZARATE - 3. solairuko erizaintzako gainbegiralea 
LOURDES FERNANDEZ FERNANDEZ- Bergarako LMATeko Erizaintzako 
koordinatzailea  
M. TERESA GORDOA MENDIZABAL- Debagoieneko ESIko Erizaintzako zuzendaria  
M. BEGOÑA ITURBE MENDIALDUA- Leintz Bailarako LMATeko Erizaintzako 
koordinatzailea  
LOURDES LUSAR CRUCHAGA- Arrasate LMATeko Erizaintzako koordinatzailea  
MIREN EDURNE MARAÑON GUESALAGA – LMAko erizaina, Arrasateko LMATeko 
LMAUko burua 
ROSARIO MARTINEZ PEREZ- LMAko medikua, Oñatiko LMATeko LMAUko burua  
FEDERICO MELGOSA LATORRE- Larrialdiak Ataleko burua 
JESUS MILLAS ROS- Etxeko Ospitalizazioko medikua AIPren arduraduna 
ELENA MUGARZA ETXEBERRIA- Adineko pertsonen egoitzako medikua  
ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE- Erizaintzako Zuzendaritzako ondokoa  
JULIO CESAR SANDOVAL NEGRAL- Etxeko Ospitalizazioa Ataleko burua  
ASCENSION SUSIERRA ORTEGA- PEAZeko erizaina 
ANGÉLICA UGARTE- Oñatiko LMAUko erizaina. Debagoieneko ESIko AAPren 
arduraduna 
PATXI URBE CASTELRUIZ – Arrasateko LMAko medikua 
AINARA URQUIDI LETONA- LMAko medikua, Bergarako LMATeko LMAUko burua  
JAVIER ZUBIZARRETA GARCIA- Barne Medikuntzako Zerbitzuko burua 
 
 

 


