
Bilbo, 2019ko ekainaren 15a.

OSATZEN HAUSNARKETA-JARDUNALDIAK:

«Lehen mailako arreta antolatzeko formula berriak»

Jardunaldian lehen mailako arretako zenbait estamentu bildu ziren (administratzaileak,
erizainak, medikuak), Osakidetzarekin hainbat lan-harreman mota dituztenak (finkoak,
behin-behinekoak,  ordezkoak,  BAME),  bai  eta  Osasun  Saileko  ordezkariak  ere.  Lan
asistentzialak eta ez-asistentzialak dituzten profesionalak eta unitateko buruak. 

Hasteko, lehen mailako arreta antolatzeko beste proposamen batzuk aurkeztu zituzten
hizlariek:  Juan Simó (Iruñeko Arrotxapeko osasun-zentroko familia-medikua),  Ángel
Ruiz Tellez (familia-medikua, CYMAP), Lluis Gracia (Bartzelonako Vallcarcako osasun-
zentroko  familia-medikua)  eta  Cristina  Domingo  (Arrigorriagako  osasun-zentroko
familia-medikua).  Ordubeteko eztabaidaren ondoren,  parte-hartzaileak talde  txikitan
bildu  ziren,  galdera  batzuen  inguruan  hausnartzeko:  zer  behar  dugu?  zer  oztopo
ditugu? Eta, zer egin dezakegu lehen mailako arretan?

Parte-hartzaileek hausnarketarako banako orrialdean zein eztabaidan jasotakoa bildu
dugu.

PROFESIONALEAN OINARRITUA

1. ARAZOA 

 Herritarrak: Bizitzaren medikalizazioa 

 Profesionalak:

 inertzia  profesionalak,  jarrera  proaktibo  falta,  lidergo  falta,  lantalde  falta,
aldaketak ezartzeko zailtasunak (adibidez, eskariaren kudeaketa).  

 Osasun-emaitzen helburua galtzea. Prestakuntza/informazio falta.

 Balio erantsiaren falta. Ideia falta eta hausnarketarako denbora falta.

 Jarrera  aldeko  inertziak  eta  errudunak  kanpoan  bilatzea,  autokritika  falta.
Arazoaren garrantzia ez ikustea.

 Hitzorduen kudeaketa pilatutako agendetan.

 Gainkarga  asistentzial  eta  burokratikoa  kontsultetan,  herritarren
beharrizanetara egokitutako lan bat egitea zailtzen duena.

 Programa informatiko txarra, kudeaketara bideratua. Programa-aldaketak BAEko
prestakuntzarik gabe, programa ugari.



2. ZER BEHAR DUT? 

 Eredua aldatzeko beharra, profesionalengandik hasita. 

 Hausnarketa, informazioa, konparazioa eta prestakuntza.

 Banako  eta  taldeko  antolakuntza  (sinergiak/lan  bateratua).  Taldeko  helburuak
bilatzea.

 Antolakuntza  eraginkorragoa  bilatzea:  inertziak  haustea,  ekintza  sustatzea,
lankideak motibatzea, esperientzia berriak probatzea. 

 Burutzak aldizka aldatzea (ez da nahitaezkoa egituren dekretuaren arabera).

 Profil profesionalak, funtzioak, lan-dinamikak, harremanak, eta abar birdefinitzea.

 Zainketen balioa berreskuratzea erizainen eskutik.

 Herritarrek eta langileek elkar ezagutzea (behin-behineko langileen kasuan).

 Nire  agendaren  autonomia  eta  kudeaketa  (kontsulta  eta  ebazteko  bisitak
desmedikalizatzea).

 Denbora ez-asistentzialaren eta espazio fisikoaren kudeaketa hobetzea.

3. ZER EGIN DEZAKET nire postutik?

 Herritarrak: herritarrak heztea BAEko, erizaintzako eta medikuntzako lantaldean.

 Profesionalak:

 Mugak jartzea. Gauza garrantzitsuak lehenestea huskeriak baztertuz.  

 Eskariaren kudeaketan laguntzea.

 Intzidentzien berri ematea informatikako, laneko osasuneko eta pazientearen
segurtasuneko sailei.

 Pazienteak hautatzea eta jarraipena egitea, eta norbere burua aurkeztea behin-
behineko langileen kasuan. 

 Prestakuntza/autoprestakuntza  orokorra  eta  kontsulta/zentro/komunitatearen
mikrokudeaketan.

 Denbora eta espazioak bilatzea.  

 Beste batzuek egiten dutena egitea.

 Lantaldea osatzea eta diziplinarteko bilerak egitea antolakuntza hobetzeko, alor
jakinetarako lider alternatiboak bilatuta. 

 BAErekin batera lan egitea hitzorduen kudeaketa optimizatzeko.



 Administrazio-lana delegatzea,  kontzientziazioa egitea lan ez-asistentzialetara
bideratutako denbora langile asistentzialentzako funtsezkoa dela ulertarazteko.

 Lana erizaintzako lantaldearekin: historiak, abisuak, eta abar berrikustea.

 Banako eta taldeko autoebaluazioa, hobetzeko alorrak bilatzea.

 Ezagutza zabaltzea. Partekatzeko aukerak sortzea.

 Desobeditzea. 

 Behar  ez  den  gauzarik  ez  inprimatzea.  Metodo  zaharrak  erabiltzea  arazoa
konpondu arte.

 Balio erantsirik gabeko jarduerak egiteari uztea.

 Tekla  erorien  greba  (gertakariak  ez  kodetzea,  lehentasunezko  eskaintza
betetzeari uztea).

4. NOLA?

 Herritarrak: herritarrak  heztea  eta  ahalduntzea,  komunitatearen  parte-hartzea
sustatzea zentroaren antolaketan. 

 Profesionalak

 Lankide guztien lana ezagutzea; talde-lanean jardutea, lantaldeko estamentu
guztietako  (minitaldeak)  lankide  guztiengana  hurbilduz  eta  haiekin  batera
arituz.

 Txandakatzeak lankideekin.

 Arduradunaren/LMAUko buruaren laguntza eta inplikazioa bilatzea.

 Dispertsioa haustea, BAEen arteko harremanak ezartzea.

 Administrazio-laguntza gehiago eskatzea, inprimagailua kontsultatik ateratzea.

GELDIALDIA 

Hausnarketa-espazioak, lantaldearen bilera periodikoak edo aldez aurretik antolatutako
jardunaldi bat (eduki asistentzialik egon ez dadin) dinamizatzea, helburu hauekin:

● Adostea, sinergiak bilatzea. 

● Arretaren kudeaketa egokitu behar zaien prozesuen arreta berrikustea.

● Autoebaluazioa eta taldeko ebaluazioa.

● Funtzionamendua hobetzeko ideiak proposatuz, helburu errealistekin.

● Ezagutza kudeatzeko taldeak aktibatzea.

● Sinplifikatzea / kentzea.



● Komunikazioa.

● Autokudeaketa.

5. OZTOPOAK ETA ERAGOZPENAK

 Herritarrak:

● Gizartearen medikalizazioa.

● Herritarrek behin-behinekoekin konfiantzarik ez izatea.

● Adinekoen, pluripatologiaren eta osasun-zentrotik kudeatzen diren arazoen hazkundea.

 Profesionalak:

● Ziurgabetasunari beldurra.

● Beren egiteko guztiak beren gain hartzen ez dituzten profesionalak.

● Konponbide teknikoaren moteltasuna, maniobrarako gaitasun txikia.

● Denbora falta.

● Arduradunen babes eta aintzatespen falta. 

● Talde-kontzientzia falta, helburu komunen eta estrategia adostu baten falta. 

● Erizaintza 

○ inplikazioa aldatu egiten da pertsonaren arabera. 

○ Egitekoen araberako lana erizaintzan zentro batzuetan. 

● BAE:

- Espazio-arazoak eskaria kudeatzeko (ez da konfidentzialtasuna bermatzen).

- Lan-karga handiak, gero eta handiagoak.

- Aplikazio informatiko berriak aurreko prestakuntzarik gabe.

- Herritarrei kontsultan jakinarazi ez zaiena jakinarazteko denbora asko behar
da.

 Osakidetza

● Plantilla aldakorra, zenbaitetan ez dute lehen mailako arretari buruzko ezagutza edo
prestakuntzarik. 

● Arretan  ez  dago  jarraitutasunik  behin-behinekoen  kasuan,  eta  horrek  lantalde  eta
minitaldeen sendotasuna zailtzen du.



● Arratsaldeko  ordutegiaren  arazoak,  mugimendu  askoko  plazak,  erreferentzialtasuna
galtzen da herritarren artean.

● Euskara.

● OGP ez da batere erosoa.

ZER ESKATUKO ZENIEKE gure arduradunei?

 Herritarrentzako  hezkuntza instituzionala:  sistemaren  mugen  eta  osasun-
baliabideen arrazoizko erabileraren berri ematea.

 Kudeatzaileek profesionalei entzutea.

 Jarduera klinikora bideratutako programa informatikoa izatea, eta prestakuntza
ematea aldez aurretik programan aldaketak egiten direnean edo beste programa
batzuk jartzen direnean. Bertaratzearen egiaztagiriak emateko sistema.

 Gure  datu  asistentzialen  feedbacka,  hainbat  elementuren  arabera  antolatua
(populazioa,  prebalentzia,  jardunbide  egokiak,  espero  zena eta lortu edo ebatzi
dena eta abar), hobetzeko alderdiak bilatzeko.

 Giza baliabideak 

  

 Egiturazko absentzia guztiak estaliz.  

 Hasi aurreko prestakuntza emanez LMAtik kanpoko profesionalei.

 Behin-behineko langileak zainduz. 

 Beste profil  profesional  batzuk bilatzea,  gaur egun falta direnei  laguntza
emateko. 

 Baliabide ekonomikoak, aurrekontu propio definitu eta finalista batekin.

 Lanpostu funtzionalak mugatzea, helburu orokor eta espezifikoak definitzea eta
erizaintzako funtzioak definitzea.

 Langile hauskorrei/behar bereziak dituztenei eta motibatuei pizgarriak ematea, lan
egindako denboragatiko pizgarriak baztertuta.

 Gure egitekoen muga korporatiboak, gure laneko ordutegiaren eta gaitasunaren
arabera.

 Centros en Transición® zuzentzea: lehen fasea motibatuta dauden kudeaketa
integratuko unitateekin edo lehen mailako arretako espezialistekin hasiz.

https://www.youtube.com/watch?v=_yG1MPo-ABM


HURRENGO URRATSAK:  GELDIALDIAK planifikatzea.

ONDORIOAK

Deigarria da profesionalek gehien eskatutako beharrak izatea lehen mailako arretako
unitateetako antolakuntzaren oinarria. Hori, gainera, profesionalen beren jarrera eta
borondatearen inguruan dabilen gaia da.

 Lantaldea berreskuratzea: kidetasun-sentimendua, harremanak eta koordinazioa
hobetzea, talde-lana aurrez ezarritako helburu, estrategia eta adostasun batzuen
arabera.

 Lidergo-beharra  lantaldeetan,  LMAUko  buruak  estamentuen  arduradunei  eta
proiektuen liderrei eman beharrekoa. 

Bestalde, profesionalen mende ez dauden beharren artean, honako hauek izan ziren
aipatuenak:

 Autokudeaketa,  lehen  mailako  arretako  espezialisten  erabakimen  exekutiboa
handituz: banako zein taldeko datu asistentzialen sarbidea, eraginkorragoa eta
maizago eguneratuta, gaur egun daukagunarekin alderatuta.

 Herritarrei  informazioa  ematea  osasun-baliabideen  erabilera  arrazionalari  eta
abusu irrazionalari buruz, zerbitzuen eskaintza amaigabea eta berehalakoa ez
dela nabarmenduz.

Epe  laburrean  profesionalek  hobetzeko  alderdiak  bilatzeko  eta  aldaketak  ezartzeko
abian jar ditzaketen ekintzen artean, aipatuena Centros en Transición®-en «geldialdia»
izan da. Lantaldea biltzeko egun bat planifikatzean datza, bilera orokorrak eta taldeen
araberakoak  eginda  eta  aldez  aurretik  ezarritako  gidoi  batekin,  eraginkorragoak
izateko. 

Egun hori nahikoa denborarekin antolatu behar da, jarduera asistentzial saihesgarri oro
saihesteko. Pertsona batzuek hartuko dute gerta litezkeen larrialdien ardura.

Parte-hartzaile askoren ustez abiapuntu egokia litzateke, bai 3 hilean behin egun oso
bat hartuta, bai maiztasun handiagoarekin egun erdi bat hartuta.


